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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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Educacióasumelospuntosde
los sindicatosante lahuelga
Ustec formula ahora blindar julio como nueva condición
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El Departament d’Educació asu-
mióayerlaspropuestassindicales
para revertir lamayoría de recor-
tesde la crisis económica: el com-
plemento de antigüedad de 9 a 6
añosylareduccióndehorariolec-
tivo para los mayores de 55 años.
Estasmedidas –calendarizadas y,
algunas, sujetas a la disponibili-
dadpresupuestaria–,suponenca-
si 60millonesde euros, que se su-
manalos70millonesqueimplica-
ron el primer acuerdo con los
sindicatos firmadoen septiembre
(lareduccióndelahoralectivapa-
ralosdocentes,efectivaapartirde
este enero). “Si se pacta, en dos
años habremos revertido todos
los recortes de los últimos 12
años”, manifestó la secretaria de
laconselleriaPatríciaGomà.
Pese a que Educació considera

que ha satisfecho todas las pro-
puestasquequedabanpendientes
desde que se iniciaron las protes-
tas el cursopasadooriginadaspor
el cambio del calendario escolar,

so temporalderecuperaciónde la
deuda por los complementos de
antigüedad.Yque la reducciónde
dos horas lectivas para los mayo-
resde55años seaefectiva apartir
de septiembre del 2023 y no en el
2024. Respecto a la integración
del profesorado técnico de FP en
el cuerpo de secundaria, sin estu-
diosuniversitarios, reclamanpre-
cisar la cuantía del complemento
salarial con repercusión en el cál-
culode laspensiones.
CC.OO.negociabaayeraúltima

horaconelrestodesindicatosuna
consulta inédita. Propone pre-
guntar sobre la huelga a los
85.000 docentes del sector públi-
co, en una suerte de referéndum.
“Los docentes deben poder deci-
dir”, indica la portavoz de
CC.OO.,MargaRomartínez.
Los sindicatos obtuvieron una

victoria en septiembre tras un
cursodeprotestassinprecedente,
perolosacuerdosalcanzados,que
han supuesto la entrada de 3.566
profesores, loshaalejado,paradó-
jicamente, del profesorado al que
ahora quieren involucrar, ante el
horizonte de las próximas elec-
cionessindicales.
Curiosamente, el principal es-

colloparaelacuerdoentreEduca-
ció y sindicatos vuelve a ser el ca-
lendario. El departamento se
aviene a negociarlo pero fuera de
esta mesa sindical. “Entre todos
encontraremos la mejor fórmu-
la”, señaló Gomà. Los sindicatos
quieren negociarlo en esta mesa
pues desconfían del diálogo des-
pués de que el conseller Josep
Gonzàlez-Cambray, anunciara
hace unos días que el próximo
curso se adelantará, como este
año, y que primaria y secundaria
empezarán el mismo día. “Una
auténticaprovocación”,señalóun
comunicadodeAspepc-Sps que a
últimahoraapoyó lahuelga."

el acuerdo no se firmó (tampoco
se rechazó) y la huelga prevista
parael25y26deenerosemantie-
neviva.Demomento, los sindica-
tos convocantes, Ustec y CGT,
creen que “se ha dado un paso
adelante”peroaún“insuficiente”,
según la secretaria de Ustec, Io-
landa Segura, y han puesto sobre
la mesa nuevas reivindicaciones
como blindar el mes de julio para
formaciones, no para trabajar, y

un pacto de continuidad para in-
terinosquenoentrenenelproce-
so de estabilización actual. En to-
do caso, valoraban preguntar a la
militancia sobre lahuelga.
El resto de sindicatos (CC.OO.,

UGT, Aspepc-Sps, Intersindical-
CSCyUsoc)pidenuncompromi-

CC.OO.preguntará
a85.000docentessi
secundanlosparosde
losdías25y26tras la
ofertadeldepartament

Una juezdelTCseapartadel 25%

! LamagistradadelTribu-
nalConstitucionalLaura
Díezseapartaráde losre-
cursosqueafectana la leyy
aldecreto leyqueevita la
aplicacióndel25%delcaste-
llanoenCatalunyaporque
avalóambasnormascuando
formabapartedeunorga-
nismoasesorde laGenerali-
tat.Díezyahacomunicado
formalmentealpresidente
delConstitucional,Cándido
Conde-Pumpido, su inten-

cióndeabstenerseenese
recursoquesedeliberaráen
elplenodelmartesyensu-
cesivosvinculadosconeste
asunto.Díez fuevicepresi-
dentadelConselldeGaran-
tiesEstatutàries,queemitió
undictamenenelqueavala-
ba laconstitucionalidaddel
decretoquetrasladaaEdu-
cació laresponsabilidadde
losproyectos lingüísticosy
la leyquereconoceel“uso
curricular”delcastellano.

Eliniciodelcurso2022-2023exigióquelosdocentesestuvieranenelcentrolaprimerasemanadejulio
"5#!432103
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L
a escuela de nego-
cios Nuclio Digital
School es laprimera
con metodologías
de formación inten-

siva (conocidas como boot-
camp) que recibe una certifica-
ción oficial universitaria, de la
Universitat deVic -Universitat
Central de Catalunya (UVic-
UCC), para sus programas de
formación continua. Los ámbi-
tosquese impartiránapartirde
este acuerdo serán: cibersegu-
ridad, ciencia de datos, marke-
tingdigital,programación,yne-
gocioydiseñodigital.
ElrectordelaUVic-UCC,Jo-

sep Eladi Baños, y el cofunda-
dor y consejero delegado de
Nuclio,JaredGil, firmaronayer
en el rectorado de Vic el acuer-
do de colaboración. Los alum-
nos que finalicen con éxito los
programasdeposgradodelaes-
cuela de negocios, ya sea de
máster ode experto, obtendrán
unacertificaciónadicionalde la
universidad, en el marco de su
Escuela de Posgrado. De esa
forma,latitulaciónseráconjun-
ta de las dos instituciones for-
mativas.
El convenio permitirá tam-

bién que los exalumnos de la
UVicsebeneficiendecondicio-

La escuela de negocios Nuclio impartirá
programas de formación y másters

Lametodología
‘bootcamp’ llega a la
Universitat deVic

nes especiales para poder cur-
sar losbootcamps deNuclioDi-
gitalSchool.
Josep Eladi Baños expresó la

voluntad de la UVic-UCC de
“crecer enuna serie de áreas de
conocimiento consideradas es-
tratégicas para la institución”,
en las quequieren “ser referen-
tes y en torno a las cuales tam-
biénsehaconstruidoyestácre-
ciendolaEscueladePosgrado”.
“Estrechar vínculos conNuclio
–indicó– conecta con la voca-
cióndelaUVic-UCCdeinnovar
permanentemente en docencia

ydeapostarpor formatosyme-
todologíasactualizadas”.
Jared Gil destacó “la calidad

académica de los cursos deNu-
clio Digital School”, que resul-
tan “especialmente interesante
para aquellas personas que,
además de buscar una forma-
ciónque laspreparepara traba-
jar en las profesiones demayor
demanda, también buscan dis-
poner de un reconocimiento
universitario”."

Las titulaciones de
máster o de experto
tendrán certificación
adicional de
la universidad

Aprendizaje intensivo

! Los programas de for-
mación intensiva boot-
camp que imparte Nuclio
Digital School tienen de
cuatro a seis meses de
duración y están diseña-
dos para que los alumnos
adquieran las competen-
cias necesarias para em-
pezar a trabajar demane-
ra inmediata en sus ámbi-
tos de estudio.
Esta escuela de negocios,
que ha recibido varios

premios por su excelencia
académica, cuenta con
expertos en activo que
trabajan en grandes com-
pañías tecnológicas.
En los últimos años, la
metodología bootcamp se
ha consolidado en todo el
mundo como una de las
principales fórmulas de
especialización en com-
petencias STEM (cien-
cias, tecnología, ingenie-
ría ymatemáticas).

JaredGil y Josep Eladi Baños en la firma del convenio
/.01-/,,
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Les escoles Maristes posen en marxa un
projecte pedagògic contra els abusos
sexuals

El material, obert a la comunitat educativa, ha permès
fer aflorar cada curs una vintena de casos entre
l’alumnat

Els últims anys, un total de 18 professors o monitors d’escoles Maristes han sigut denunciats
per abusos comesos des dels anys seixanta, tot i que només un, el professor d’Educació Física
Joaquín Benítez, ha arribat a judici i ha sigut condemnat, mentre que la resta de denúncies han
sigut arxivades perquè havien prescrit. Fa 6 anys, les 10 escoles Maristes de Catalunya van
començar a elaborar material pedagògic innovador per ajudar els alumnes i professors a
prevenir, detectar, evitar i denunciar possibles casos d’abusos sexuals.

El material, que s’ha presentat aquest dijous a Barcelona, es reuneix sota l’epígraf ‘Trencar el
silenci’ i serà accessible en format en línia. Segons els Maristes, gràcies a l’ús d’aquests
recursos, en cada curs escolar han aflorat una vintena de casos d’abusos sexuals entre els
estudiants, que en el 90% dels casos es van produir a l’àmbit familiar i en el 10% restant van ser
agredits pels companys.

L’orientadora dels Maristes Júlia Slater ha explicat que el material està format per 34 sessions
de tutoria dirigides als alumnes des d’infantil 3 fins a segon de batxillerat, però ha remarcat que
els efectes «van més enllà de l’acció tutorial» perquè «es genera un clima de confiança amb el
tutor que facilita parlar d’agressions sexuals sense que sigui tabú».

De fet, segons l’orientadora, molts dels casos detectats s’han revelat a les tutories en què els
professors «han descobert nens més nerviosos del compte o fins i tot plorant» i també a les
classes. «Quan detectem un cas, el tractem a l’Equip de Protecció a la Infància dels Maristes per
explorar les vies de solució i alguns que han arribat a la Fiscalia de Menors i a la Direcció
General d’Atenció a la Infància de la Generalitat», ha afirmat Slater.

Sessions adaptades a cada edat

Les sessions de tutoria, que els Maristes han dissenyat junt amb Baula-Edelvives, s’han
adequat a la sensibilitat dels alumnes segons la seva edat i ofereixen activitats per treballar de
manera individual o en grup.

Així, es pretén que els alumnes de 3 anys «agafin consciència del seu cos» i que puguin
explicar el que senten a partir de l’autoexploració, del massatge i de la feina amb diferents
textures perquè «siguin capaços de detectar què els agrada i què els molesta i verbalitzar-ho»,
ha dit l’orientadora.

Avançant en la mateixa línia, l’objectiu entre els alumnes de 4 anys és «que sàpiguen
identificar algú en qui puguin confiar per demanar ajuda» i per aconseguir-ho «es treballa el

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230119/escoles-maristes-projecte-prevencio-abusos-sexuals-81414993
https://www.elperiodico.com/es/temas/abusos-maristas-15410
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221124/caso-maristas-pederasta-benitez-entra-prision-79030910


tema del secret, i revelar que si ens fa vergonya o ens fa sentir malament, el secret no és bo per
a nosaltres», ha descrit Slater, que ha afegit que a infantil 5 s’orienta els nens per «posar límits
d’una manera natural».

A primària, on «les llavors inicials apareixen d’una manera definida», es pretén que els alumnes
«sàpiguen valorar el seu cos i aprenguin a dir ‘no’ de manera natural, i que estableixin relacions
positives», ha dit Slater.

Notícies relacionades

En aquesta etapa, per als alumnes més grans el material proposa com a eina de reflexió els
contes ‘El veí de l’escala’, en què apareixen els abusos sexuals infantils de manera explícita i
les estratègies d’autoprotecció que s’han de seguir, i ‘Crida fort, Estela’, en què s'explica la
història d’abusos sexuals patits per una nena per part del seu oncle i que orienta per «saber
negar-s’hi sense sentiment de culpa». Per treballar els relats, es proposen dinàmiques de grup
orientades amb la finalitat que els nens «puguin identificar situacions d’abús» i «extrapolar-les a
la seva vida» ha dit l’orientadora.

El treball entre els alumnes d’ESO se centra en els valors de l’amistat, la fiabilitat de la
informació, l’estratègia de l’autoprotecció i el sentit de la imprudència. S’incideix en conceptes
com «l’error de sentir-se culpable quan s’és víctima», es desmitifiquen idees com ara que l’abús
«ha sigut provocat per la víctima» i s’orienta en estratègies per demanar ajuda, detalla Slater.
Amb una visió «molt més adulta» es tracta el tema entre els estudiants de batxillerat, a qui
s’orienta també per a «ser agent actiu i ajudar altres persones en casos d’abusos sexuals».
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Educació i sindicats no arriben a un acord i
es manté la convocatòria de vaga
BarcelonaLa reunió d'aquest migdia entre el departament d'Educació i els sindicats ha acabat
sense acord. La mesa sectorial ha durat gairebé dues hores, però no ha servit per trobar cap
solució que permeti desconvocar la vaga del 25 i 26 de gener. Des dels sindicats, continuen
valorant positivament la proposta d'Educació, però insisteixen que encara cal incorporar-hi
elements que consideren essencials. "No estem rebutjant la proposta del departament, però
volem pressionar al màxim per incorporar-hi noves mesures", ha remarcat la portaveu d'USTEC,
Iolanda Segura. Entre les reivindicacions hi ha la negociació de l'avançament del calendari,
blindant el mes de juliol per la formació dels docents, donar seguretat als interins que no
aconsegueixin plaça en els processos d'estabilització i que la reducció de dues hores lectives
als de més de 55 anys es faci el setembre del 2023. Els sindicats asseguren que aquestes
demandes no suposen cap esforç pressupostari i que són qüestió de voluntat política.

Per part del departament, la Secretaria General d’Educació, Patrícia Gomà, ha dit que les
demandes sindicals "no encaixen" dintre l'acord actual, que se centra en la reversió de
retallades. Ha insistit també que l'última proposta presentada, que inclou l'equiparació de
condicions dels professors d'FP i la recuperació del complement d'antiguitat als 6 anys, ja posa
fi a totes les retallades. Sobre la possibilitat d'arribar a un nou acord amb noves demandes,
Gomà ha demanat que es faci un exercici de realisme i pragmatisme i ha advertit que el
departament "no pot estar fent propostes cada setmana". Pel que fa a l'avançament del calendari
escolar, tot i que Cambray ja va confirmar aquest dilluns que es mantindria per al curs vinent,
Gomà ha assegurat que es parlarà amb la taula, el Consell Escolar i les juntes de directors per
decidir conjuntament quines hauran de ser les compensacions per aquest avançament. En
aquest sentit, demana als sindicats que concretin què volen dir amb "blindar el juliol".

Pròxima reunió sense data

Quan queda menys d'una setmana per a la vaga convocada, sindicats i conselleria han afirmat
que continuaran parlant, però no s'han posat d'acord amb qui ha de fer el proper pas. Segons
Segura, és el departament qui ha de convocar el comitè de vaga la setmana vinent i traslladar-li
si han fet algun avenç respecte a les seves demandes. En canvi, des de la conselleria
consideren que són els sindicats els qui han d'acabar de valorar si accepten la proposta que hi
ha sobre la taula.

Més enllà de la negociació amb Educació, tots els sindicats estan valorant de manera conjunta
si cal fer una consulta a tots els docents perquè es posicionin sobre si volen acceptar la proposta
del departament o si prefereixen anar a la vaga. A hores d'ara, han anunciat convocatòries de
vaga USTEC, CGT, la Intersindical i el Sindicat d'Estudiants. En el cas de CCOO, esperaran a
veure el resultat de la consulta interna.

Portada

Última hora

https://www.ara.cat/societat/ultima-oportunitat-desconvocar-vaga-d-educacio-25-26-gener_1_4602499.html
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Els Maristes editen material per evitar nous
abusos sexuals | E. Ferran | barcelona |
Societat | El Punt Avui
Els col·legis Maristes de Catalunya han elaborat durant els darrers vuit anys material pedagògic
inèdit per detectar i evitar possibles casos d’abusos sexuals en els seus alumnes. Uns
continguts que ahir es van presentar en format digital i adaptats a totes les edats, dels tres als
divuit anys, que els tutors ja treballen a les aules per protegir i prevenir de possibles conductes
de risc. El coordinador de l’equip de protecció a la infància de Maristes l’Hermitage, Raimon
Novell, explica que, gràcies a l’ús d’aquest material, a cada curs escolar han detectat una
vintena d’abusos sexuals entre els alumnes en què les agressions es van produir en l’àmbit
familiar, on passen el 90% de les agressions.

Els Maristes defensen la proposta educativa per donar les “eines estratègiques” de formació als
docents i també als infants i joves a l’hora de detectar possibles conflictes i tenir els canals per
comunicar i si cal denunciar-los. “Els protocols són més efectius i tenim més ulls”, explica el
coordinador del centre, que manté que els alumnes troben l’espai per parlar i saben “quan els
seus drets s’estan vulnerant i tenen les eines per autoprotegir-se”. Novell assegura que el
projecte educatiu es va començar a gestar molt abans que sortissin a la llum els casos d’abusos
en què professors i monitors dels Maristes van ser denunciats per agressions comeses des dels
anys seixanta. “La sotragada que vam tenir el 2016 ho va accelerar”, reconeix el professor.

El material pedagògic elaborat pels Maristes es reuneix sota l’epígraf Trencar silenci i es va
presentar ahir al Palau Macaya de Barcelona amb la presència d’alumnes, que van explicar
l’experiència a les sessions de protecció en les quals han pogut participar. A l’acte, hi va assistir
la directora de la DGAIA, Ester Cabanes. Les tutories, que els Maristes han dissenyat al costat
de Baula-Edelvives, s’han adequat a la sensibilitat dels alumnes segons l’edat i ofereixen
activitats per treballar de manera individual o en grup.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2244163-els-maristes-editen-material-per-evitar-nous-abusos-sexuals.html
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SOCIETATMANRESA
Regió7 

L’Hospital de 
Sant Joan de Déu 
de Manresa ja 
pot tramitar 
baixes laborals
REDACCIÓ. MANRESA

n L’Hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa podrà tramitar la baixa 
temporal en el moment que una 
persona ingressi, ja sigui de forma 
programada o urgent, sense ne-
cessitat d’haver de fer la gestió a 
Atenció Primària, que és on s’ha-
via de fer fins ara. 

La Regió Sanitària de la Catalu-
nya central és la darrera on s’ha 
implantat el model de baixa hos-
pitalària per incapacitat temporal. 
A més a més de Sant Joan de Déu, 
també es dispensarà als hospitals 
d’Igualada, Berga i Vic. 

 L’objectiu de la mesura és des-
burocratitzar la gestió i treure 
pressió a primària. Es preveu es-
talviar entre 180.000 i 324.000 vi-
sites anuals als CAP. 

D’aquesta manera, els pacients 
que ingressin de forma programa-
da o urgent en aquests hospitals 
rebran la baixa al mateix centre. 
Caldrà sol·licitar-la a admissions. 
Els familiars del pacient s’estalvi-
aran desplaçar-se al CAP per fer el 
tràmit.

n La doctora en Física i experta en 
física teòrica de la matèria con-
densada Maria Roser Valentí Vall 
(Manresa, 1963) rebrà el tercer 
Premi Rosa Argelaguet i Isanta. 

 El guardó, instaurat en memò-
ria de l’enginyera que fou directo-
ra de la Politècnica de Catalunya 
a Manresa, Rosa Argelaguet, que 
va morir de forma sobtada el ge-
ner del 2020, és un reconeixement 
a dones científiques del territori. 
L’impulsen l’Ajuntament, la UPC, 
FUB-UManresa i la Biblioteca 
Universitària del Campus. El 
guardó es lliurarà el pròxim 10 de 
febrer a 2/4 de 7 de la tarda a la 
mateixa biblioteca. 

Valentí es va graduar en Física 
l’any 1986 a la Universitat de Bar-
celona i, tres anys més tard, el 
1989, va fer el doctorat. La seva ex-
periència professional va comen-
çar el 1989, a la Universitat de Flo-
rida. Del 1991 al 1997 va ser assis-

tent d’investigació i docent a l’Ins-
titut de Física de la Universitat de 
Dortmund, ja a Alemanya. Va 
continuar la seva trajectòria com 
a investigadora a la Universitat de 
Saarland i el 2003 va aconseguir 
plaça de professora titular a la 
Universitat Goethe de Frankfurt. 

Del 2007 al 2009 va ser directo-
ra de l’Institut de Física Teòrica de 
la Universitat de Goethe, i del 
2009 al 2012, va ser vicerectora 
d’aquesta mateixa universitat. Pa-
ral·lelament, des del 2009 dins a 
l’actualitat, és catedràtica de Físi-

ca i investigadora en el mateix Ins-
titut de Física Teòrica de la Uni-
versitat de Goethe. 

La seva recerca se centra en el 
desenvolupament d’algoritmes i 
simulacions per resoldre equaci-
ons de mecànica quàntica.  Ha 
publicat més de 200 articles. 

Fins ara el guardó l’han rebut 
la doctora en Biologia i experta en 
Genètica Mèdica i en Biologia 
Computacional i Bioinformàtica, 
Núria López-Bigas,i la doctora en 
enginyeria industrial Maria Do-
lors Riera. 

u És catedràtica de Física i 
investigadora a Institut de 
Física Teòrica de la Universitat 
de Goethe, a Alemanya

La doctora en física Roser Valentí 
rebrà el premi Rosa Argelaguet

Valentí rebrà el guardó el pròxim 10 de febrer AJM

REDACCIÓ. MANRESA

Més de 200 alumnes mostren que les 
mates són divertides a la Copa Cangur

n A l’últim concurs d’Eurovisió, 
cadascun dels 39 països partici-
pants van repartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 i 12 punts a les deu can-
çons que els van agradar més. 
Ucraïna va obtenir un total de 439 
punts. Quants països com a mí-
nim podem assegurar que li van 
donar 12 punts?. 

És un dels problemes que ahir 
al matí van haver de resoldre es-
tudiants de tercer i quart d’ESO 
que van participar a la Copa Can-
gur de Matemàtiques que es va 
dur a terme a Manresa i, simultà-
niament, a 30 punts més de Cata-
lunya i els Països Catalans. 

La Universitat Politècnica va 
ser l’amfitriona, però per primer 
cop es va celebrar al Museu de 
l’Aigua i el Tèxtil. També hi van 
prendre part estudiants de primer 
i segon d’ESO. En total, més de 
200 dividits en 30 equips d’una 
quinzena d’instituts de Manresa, 
el Bages i el Moianès. A la resta del 
país hi van participar més de 5.000 

estudiants. La presidenta de la So-
cietat Catalana de Matemàtiques, 
la manresana Montserrat Alsina, 
va dirigir la prova. 

Un dia per passar-ho bé 
«Passeu-ho bé. Les matemàtiques 
són divertides i avui és un dia per 
gaudir-ne», va aconsellar als estu-
diants el director de la UPC a 

Manresa, Pere Palà, abans de co-
mençar la prova.  

Els alumnes, distribuïts en 
equips que tenien noms com 
Alpha, Epsilon, Enters o Racio-
nals, van haver de resoldre 12  pro-
blemes en un hora com a molt. Els 
punts de cadascun d’ells variaven 
en funció de la seva dificultat o a 
mesura que avançava el temps i 
ningú no en treia el resultat. Si la 
solució no era correcte, es pena-
litzava. No es podien utilitzar ni 
mòbils ni calculadores. «És un joc 
d’equip, d’estratègia i de col·labo-
ració», els hi va dir Alsina. 

Entre els tres primers classifi-
cats de la primera tongada, els de 
primer i segon d’ESO, hi van ha-
ver tan sols 6 punts de diferència 
sobre 580. Es va imposar la FE-
DAC, seguit de l’institut Moianès 
i l’escola Joviat. Del grup de tercer 
i quart d’ESO va guanyar l’escola 
La Salle de Manresa, seguit del 
Pius Font i Quer i l’escola Joviat. 

Per cert. La resposta a la pre-
gunta és 26 països.

u La prova s’ha fet per primera vegada al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa amb estudiants d’ESO
JORDI MORROS. ÇMANRESA

Estudiants en plena prova de matemàtiques, ahir al matí J.M.G.

Els estudiants, amb 
equips de 7, van haver 
de resoldre 12 
problemes matemàtics 
en una hora

VIATGES I ESCAPADES EN GRUP
SORTIDES DES DE MANRESA

Born, 6 - Tel. 93 872 48 88 - MANRESA
manresa@viatgesmasanes.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL
CIRC A GIRONA - ELEFANT D'OR    

DIUMENGE, 5 MARÇ 
Inclou: Viatge en còmode autocar, entrada butaca 
Platí i acompanyant de l'agència. Funció a les 16 h. 65 €

PREU:

1
DIA

ESPAI XOCOLATA SIMON COLL 
I CAVES BLANCHER 
DIUMENGE, 12 DE FEBRER 
Inclou: Viatge en còmode autocar, visita guiada Espai 
Xocolata i Caves Blancher, dinar i acompanyant de l'agència.

70 €
PREU:

1
DIA

ESCAPADA A LONDRES 
PONT DE LA LLUM DE MANRESA
DEL 18 AL 21 DE FEBRER DE 2023  
INCLOU:
· Bitllet d’avió Barcelona –Londres –Barcelona.
· Trasllats aeroport –hotel –aeroport.
· 3 nits en habitació doble, Hotel de 3*
· 3 esmorzars, 4 dinars i 3 sopars.
· Guia local de parla hispana i autocar durant tot el circuit.
· Visites segons itinerari.
· Acompanyant de l’agència durant tot el viatge. 
· Assegurança de viatge.
· Taxes locals.

4
DIES

CALÇOTADA A VALLS 
I VISITA A VERDÚ 
DISSABTE, 4 DE FEBRER
Inclou: Viatge en còmode autocar, visita guiada 
a Verdú, dinar calçotada i acompanyant de l’agència. 85 €

PREU:

1
DIA

PICASSO 2023: VISITA 
MUSEU I PASSEJADA PEL 
BORN A BARCELONA 
DIUMENGE, 26 DE FEBRER
Inclou: Viatge en còmode autocar, visita guiada 
i entrada al Museu Picasso, dinar i acompanyant de l'agència.

79 €
PREU:

1
DIA

CIRCUIT EN GRUP
DES DE MANRESA

MÉS INFORMACIÓ A WWW.VIATGESMASANES.COM O BÉ A LA NOSTRE AGÈNCIA
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EL TEMA NOU9EL

Sigui per reagrupament familiar 
o noves migracions, les escoles i 
instituts dels municipis més grans 
d’Osona s’estan trobant que pu-
gen els alumnes que arriben amb 

el curs ja engegat. Normalment no 
dominen l’idioma i tenen necessi-
tats educatives especials, motiu pel 
qual ajuntaments i centres recla-
men més mans i més finançament. 

Tensió d’ajuntaments  
i escoles per la matrícula 
d’alumnes a mig curs
Augmenta l’arribada sobrevinguda d’infants, especialment a Secundària

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

Que arribin nous alumnes 
a classe amb el curs ja enge-
gat. Això, que històricament 
era un fenomen puntual a 
Osona, ha anat a més amb 
les onades migratòries i en 
municipis com Manlleu s’ha 
accentuat passada la sotraga-
da més forta de la pandèmia 
de la covid-19. Segons dades 
de l’Ajuntament, l’anomena-
da matrícula viva ha pujat un 
22% del primer trimestre del 
curs 2021-2022 a l’actual: en 
xifres absolutes, s’ha hagut 
d’escolaritzar a la ciutat un 
total de 129 infants o ado-
lescents pels 106 d’un any 
enrere. L’augment és encara 
més marcat a Torelló –de 48 
a 78 sol·licituds–, mentre que 
a Vic la variació no creix en 
la mateixa magnitud, però 
perquè els números acostu-
men a ser sempre força alts. 
A l’hora d’analitzar el perquè 
del boom, els consistoris no 
tenen encara una diagnosi 
ben travada, però sí que hi ha 
la percepció que repunta la 
immigració, tant de famílies 
que arriben a Osona proce-
dents d’altres països com que 
s’hi traslladen després de 
viure a l’àrea metropolitana 
de Barcelona o altres comar-
ques catalanes.

Haver de donar resposta a 
nens i nenes a qui cal escola-
ritzar amb el curs en marxa 
no és nou a Vic, Manlleu ni 
Torelló, però els regidors 
d’Educació sí que admeten 
que ara mateix la situació 
preocupa. “A totes les escoles 
s’acull alumnes amb neces-
sitats educatives especials, 
siguin públiques o concerta-
des, però els nostres centres 
són de màxima complexitat, 
estan sobresaturats i no arri-
ben prou recursos”, explica 
Rafa Cuenca (ERC) des de 
Manlleu. Núria Montanyà 
(ERC), de Torelló, s’expressa 
en termes semblants: “Sobre 
el paper tenim dibuixat 
l’esquema per assegurar un 
repartiment equitatiu, però 
a la pràctica llavors és molt 

difícil, perquè ens trobem 
aules d’acollida plenes i 
menys vetlladors dels neces-
saris. O es replanteja tot el 
model o als centres hi fan fal-
ta més recursos humans”.  

Una dificultat afegida és 
que els cursos que registren 
més matrícula viva són els 
d’ESO. A efectes pràctics es 
pot donar la circumstància 
que arribi a classe un adoles-
cent a qui s’hauria d’ense-
nyar sintaxi i anàlisi morfo-
lògica de frases, o filosofia 
i història, sense ni tan sols 
entendre el català. “L’alum-
nat d’Infantil no planteja un 
repte tan gran, perquè encara 
ha d’aprendre el més bàsic, 
no té interioritzat el mateix 
volum d’hàbits”, detalla Bet 
Franquesa (Junts), regidora 
d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment de Vic. En el cas de nois 
i noies de 13 o 14 anys, “la 

maduresa és molt més alta, 
a banda del xoc d’adaptar-se 
a un país nou, els amics, les 
maneres de fer i relacionar-
se... Costa de gestionar mal-
grat la feinada ingent dels 
equips docents”. A la capital 
d’Osona, i com a conseqüèn-
cia de la matrícula viva, s’hi 
va obrir ara fa quatre anys 
un grup més a cada nivell 
de Primària. “El problema 
greu ara el tenim a P5 i 4t 
d’ESO”, hi afegeix la regido-
ra. Montanyà coincideix que 
“els centres hi posen molt de 
la seva part, però les aules 
estan sobresaturades i calen 
més mans”.

 RISC DE SEGREGACIÓ 
ESCOLAR
La gestió de la matrícula viva 
preocupa especialment els 
consistoris perquè amenaça 
els plans contra la segregació 
escolar, és a dir, la distri-
bució d’alumnes que es fa 
a Vic, Manlleu, Torelló... 
per assegurar que els nens i 
nenes amb necessitats edu-
catives especials –des del 
punt de vista socioeconòmic, 
d’idioma, de predisposició, 
de salut...– no es concentrin 
només en uns determinats 
centres. 

María José Larios, l’adjunta 
a la Síndica de Greuges de 
Catalunya per la Defensa 
dels drets dels infants i els 
adolescents, apunta que el 

primer pas contra la segre-
gació és “detectar, saber 

abans del moment 

d’escolarització les caracte-
rístiques dels alumnes que 
hi haurà en un curs”, ja que 
és imprescindible per reser-
var places o ajuts com les 
beques menjador. Es tracta 
d’una feina que correspon al 
Departament d’Educació en 
coordinació amb els ajunta-
ments. Després convé garan-
tir una bona distribució, 
intentant casar les preferèn-
cies de les famílies amb les 
opcions de matrícula, i, en 
tercer lloc, que arribin quan 
i com toca els ajuts econò-
mics: “A Catalunya hi ha una 
disfunció a causa del retard 
en la resolució de convocatò-
ries. Són diners que haurien 
d’assegurar l’escola gratuïta 
als alumnes amb necessitats 
especials, però sovint s’acaba 
situant famílies i centres en 
tensió, perquè no tenen més 
remei que avançar-los i con-
fiar que posteriorment els 
recuperaran”.

Des del punt de vista de 
l’equip de la Síndica, Osona 
ha estat històricament una 
comarca pionera en la lluita 
contra la segregació escolar. 
Tot i això, la cursa és de fons, 
a llarg termini. I la matrícula 
viva, una amenaça real. Cuen-

ca insisteix que a Manlleu 
la situació frega el 

“límit”: “Entren alumnes a 
les aules cada setmana, i una 
bona adaptació requereix pla-
ces i recursos. Si no els tenim, 
no estem garantint la igualtat 
d’oportunitats, per això ens 
hauríem de plantejar saltar 
les fronteres municipals i, 
encara que sigui amb ajudes 
econòmiques, que els nens i 
nenes poguessin escolaritzar-
se a altres llocs. És un debat 
difícil, molt complex, però hi 
ha de ser”.

 A RIPOLL, MENORS 
DE 16 I 17 ANYS QUE 
ARRIBEN SENSE PAPERS

Fonts de l’àrea d’Educació 
de l’Ajuntament de Ripoll 
expliquen que en el seu cas 
també és un repte gestionar 
la matrícula viva, però aquest 
curs no n’han detectat un 
repunt especial. El que sí que 
estan rebent són menors de 
16 o 17 anys. I aquí, com que 
s’ha superat el període d’es-
colarització obligatòria, cal 
activar altres circuits: “El pri-
mer contacte sol ser la Creu 
Roja o el moment d’empa-
dronar-se a l’Ajuntament, ja 
que això els permet demanar 
la targeta sanitària”. Superat 
aquest pas, se’ls deriva al 
tècnic d’acollida del Con-
sell Comarcal –actualment 
amb una llista d’espera de 
dos mesos a causa del boom 
d’arribades– i al de joventut 
del casal de joves El Galliner. 
Les mateixes fonts detallen 
que “si tenen papers i han 
estudiat al seu país d’ori-
gen, es pot iniciar el procés 
de convalidació. Si no, se’ls 
ajuda en inserció laboral o a 
accedir a l’oferta formativa 

Divendres, 20 de gener de 20232

Núria Montanyà 
(Torelló): “O 
es replanteja 
el model o als 

centres hi falten 
recursos humans” 

Anna Solà, com a representant de l’Institut de Vic, dirigint-se al ple municipal aquest dilluns
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Los programas de Escuelas Católicas para
propiciar el bienestar en las aulas y
preservar la salud mental - Iglesia Española
- COPE
Organizaciones como 'Save the Children' o UNICEF revelan que tres de cada diez estudiantes
sufren algún tipo de problema de salud mental. Trastornos que se reflejan en un incremento
de los cuadros de ansiedad, de estrés, de conductas autolíticas, de problemas alimenticios
como la bulimia o la ideación suicida.

Una realidad a la que la Educación no puede hacer frente sin el apoyo de las administraciones o
las familias, tal y como ha advertido en ECCLESIA la directora de Innovación Pedagógica de
Escuelas Católicas, Irene Arrimadas.

“Para intervenir y prevenir estos casos hay que hacerlo con una aproximación sistémica. Es
decir, no todo se puede solucionar desde la escuela. Cuando existen estos problemas desde
el contexto social y educativo la comunidad educativa, los padres, profesores, administraciones,
políticas y la sociedad en general tienen que intervenir. La escuela sola no puede”, ha
reclamado.

No obstante, Arrimadas ha reivindicado muchas de las medidas adoptadas desde los centros
para mejorar el bienestar de alumnos y personal educativo, como son los protocolos de
actuación frente a los acosos o planes de convivencia que faciliten que desde las
escuelas se tenga un clima de bienestar, de acogida, de compañerismo que favorezca esta
salud mental.

En cualquier caso, la responsable de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas alerta que
no es suficiente, por lo que se debe ampliar la dotación presupuestaria que aterricen en la
realidad de las aulas.

Entre las medidas que propone Irene Arrimadas es potenciar la labor de observación para
detectar posibles trastornos mentales entre el alumnado, reforzar el papel de los orientadores y
de los tutores o mayor implicación de las familias.

“Los orientadores deben acompañar a los alumnos desde Infantil porque en Secundaria
esas posibles dificultades es más difícil de resolver. En cuanto a los tutores, son
imprescindibles porque son al final son los profesionales que más horas pasan con nuestros
hijos y alumnos a lo largo de su escolaridad”, ha explicado.

Sin duda, el papel de las familias es un agente necesario en la prevención de casos. Y es que
como recalca Irene Arrimadas, los padres son los “agentes educadores principales de los niños”.
Por ello, ha abogado por formar a las familias para así propiciar su participación de manera
eficiente.

El bullying en los centros educativos

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/los-programas-escuelas-catolicas-para-propiciar-bienestar-las-aulas-preservar-salud-mental-20230120_2504355
https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/hazte-socio?utm_source=AdwordsFR&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_ES_SEM_CV-FR_BRAND_CPC_SAVETHECHILDREN_PAID_GENERICO&utm_term=save the children&gclid=EAIaIQobChMIoMiYpfDT_AIV2AUGAB1p7wmlEAAYASAAEgKTZPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.unicef.es/hazte-socio-inflacion?ac=AC-7718&utm_source=gads&utm_medium=sem-prs-60&utm_campaign=socio-inflacion&tc_alt=86810&gclsrc=aw.ds&&tc_alt=85516&n_o_pst=n_o_pst&n_okw=unicef_e__c_141435293719&gclid=EAIaIQobChMIoPbWqfDT_AIVgYxRCh07OAwSEAAYASAAEgJjdvD_BwE
https://twitter.com/iarrimadas
https://www.escuelascatolicas.es/


El bullying es uno de los principales enemigos de la salud mental en los centros educativos. Se
estima que uno de cada cinco niños en España sufren acoso, aunque no más del 15% de las
víctimas deciden contarlo a sus padres o profesores.

Los métodos de acoso han cambiado entre los jóvenes. De alguna manera es una lacra que
se ha adaptado a los tiempos digitales: “Ahora no se dice tan habitualmente 'cuatro ojos', o
gorda a una persona con sobrepeso. Eso sería más por redes sociales, al no estar delante. En el
aula esas cosas no se dicen”, asegura en ECCLESIA Marina, estudiante de 4º de la ESO en
Nuestra Señora del Pilar de Madrid.

“Antes estabas expuesto a estas acusaciones como si fuera un horario de trabajo, pero ahora
tenemos los teléfonos en nuestros cuartos toda la tarde, nos escriben, nos notifican y leemos
que alguien nos insulta. Ya no te insultan en un territorio que no es el tuyo como el colegio,
sino en tu propio cuarto, en tu zona segura. Esto agujerea la moral”, reconoce Martín,
compañero de pupitre de Marina.

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psicologicas/bullying.html
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M. Àngela Casas Codinach
perruquera C. Balmes, 10 (zona del Mas) 

Tel. 93 858 45 77

SANT PERE DE TORELLÓ

Per a un millor servei, demaneu hora

Seguiu-nos al @perruqueriacasas

Us desitja bona fira!

Els arrossos
de l’Anna

del Montserrat
de Tona

Més de 60 anys
al vostre servei

C. Antoni Figueras, 78 · TONA · Tel. 93 887 18 87
www.hostalmontserrat.com

TOT

PER

12

Pollastre

a l’ast

amb le

patates

artesanals al caliu,

més un tall de botifarra a la brasa

Paella marinera 9,50

Paella mar i muntanya 9,50

Arròs negre a l’estil de Cambrils 9,50

Paella de verdures 9,50

Paella de ‘bogavante’ 14,00

Arròs caldós de ‘bogavante’ 14,00

Arròs caldós de llagosta s/m

Caldereta de llagosta a l’estil de 

Menorca s/m

Fideuà de peix amb all i oli 9,50
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de fundacions com Albir”. 
Franquesa explica que a Vic 
s’estan trobant la mateixa 

circumstància i emmarca 
en aquest context l’aposta 
política per l’escola de noves 

oportunitats: “Són joves que 
amb un o dos anys d’ESO no 
estan preparats per anar-se’n 

a cicles. Hem d’organitzar 
circuits diferents perquè 
puguin formar-se, aprendre 

la llengua amb el temps que 
necessitin i tenir sortides 
laborals dignes”.
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 dirigint-se al ple municipal aquest dilluns

Es va aprovar una moció per demanar un nou edifici on traslladar els estudis en bloc 

Front comú al ple de l’Ajuntament per mantenir 
l’ESO i el Batxillerat a l’Institut de Vic

Vic

Guillem Freixa

Sol·licitar al Departament 
d’Educació la creació d’un 
nou centre d’ESO i Batxi-
llerat per continuar amb el 
projecte de l’Institut de Vic. 
Demanar a l’Ajuntament 
que faciliti la cessió d’uns 
terrenys per construir un 
nou edifici on traslladar-se. 
I que la planificació de tot 
l’ensenyament de la ciutat 
de Vic es faci de manera 
transparent i consensuada 
amb tota la comunitat edu-
cativa. Aquests són els tres 
punts principals de la moció 
que va llegir la professora 
de l’Institut de Vic Anna 
Solà en el ple de dilluns. La 
docent va utilitzar el torn de 
paraula de Capgirem per fer 

arribar la demanda del cen-
tre educatiu a tot el consis-
tori. La resposta, amb alguns 
matisos que es van acceptar, 
va ser l’aprovació per una-
nimitat per part de totes les 
forces polítiques. 

Solà, que estava acom-
panyada a la sala per una 
vintena de professors i pro-
fessores de l’Institut de Vic, 
va agrair “l’escolta activa i 
el suport manifestat cap al 
claustre” per part de la Regi-
doria d’Educació, així com 
també les gestions del regi-
dor de Capgirem i exalumne 
del centre Marc Camacho 
“per poder fer sentir la 
nostra veu en aquest ple 
municipal”. La professora 
també va matisar que l’es-
cenari inicial havia canviat 
després de la reunió entre el 

Departament, l’Ajuntament 
i els professors del centre: 
de la informació “unilate-
ral” que els arribava el 21 
de desembre i on s’indicava 
que Educació suprimia el 1r 

de Batxillerat de cara al curs 
vinent a l’ajornament de la 
decisió. “Tot i això, el Depar-
tament no ens garanteix que 
el pròxim any no ens trobem 
de nou amb la mateixa situ-
ació”, alertava Solà tot fent 
evident que la supressió de 
l’ESO i el Batxillerat de l’Ins-

titut de Vic era una amenaça  
no enterrada. 

La petició de la comunitat 
educativa de l’Institut de Vic 
va trobar la comprensió de 
totes les forces polítiques: 
“Estem d’acord en el treball 
que es fa al centre educatiu, 
i el treball d’excel·lència 
que feu no es pot perdre pel 
camí”, va apuntar la regidora 
d’Educació, Elisabet Franque-
sa (Junts). Des d’ERC, Maria 
Balasch va expressar que es 
tractava d’una demanda “lògi-
ca i adequada”, mentre que 
Marc Camacho va fer visible 
la necessitat de tenir “tres 
centres de Secundària públics 
en una ciutat com Vic”. Pel 
que fa a la regidora Carme 
Tena, va dir que l’ensenya-
ment públic “necessita més 
inversions i no retallades”. 

Una vintena de 
professors del 
centre van ser 

presents a la sala

    PUBLICITAT Serveis
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elCastell: El Conseller d'Educació anuncia
una nova baixada de ràtio a les escoles de
Castelldefels
El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray, ha
protagonitzat dimecres 18 de gener una visita institucional a Castelldefels. El màxim
responsable polític del departament d'Educació del govern català ha estat rebut a l'Ajuntament
per una delegació del consistori, encapçalada pel primer tinent d'alcaldia i regidor d'Educació,
Jordi Maresma (ERC). A la recepció institucional han participat també el director dels Serveis
Territorials d'Educació al Baix Llobregat, Albert Grau, i la segona tinenta d'alcaldia i regidora de
Presidència, Esther Niubó (PSC); la tercera tinenta d'alcaldia i regidora d'Igualtat, Lourdes
Armengol (ERC); el sisè tinent d'alcaldia i regidor d'Universitats, Jordi Vendrell (ERC); el
regidor d'Esports i Gent Gran, Fernando Cerpa (PSC); la regidora de Joventut, Clara Quirante
(PSC) i el regidor de Participació Ciutadana, Antoni Casas (ERC).

A la visita, Gonzàlez-Cambray ha anunciat una nova baixada de la ràtio a les escoles de
Castelldefels de cara al curs escolar 2023-24: es passarà a tenir un màxim de 19 alumnes
per aula a i3. També s'ha compromès a mantenir la totalitat dels grups classe existents en
aquests moments a la ciutat. A la trobada també s'ha parlat de la recent incorporació de 23
docents als centres educatius a Castelldefels (10 a escoles i 13 a instituts). Tots ells seran
protagonistes el proper 24 de gener d'un acte de benvinguda, que també servirà de comiat dels
docents que s'acaben de jubilar. Recordem que aquest curs 2022-23 ha continuat amb la
baixada generalitzada de ràtios, l'ampliació de dos grups a l'oferta d'i3, la gratuïtat de la quota
d'escolarització a i2 i d'altres mesures per afavorir l'equitat escolar.

 

El primer tinent d'alcaldia i regidor d'Educació, Jordi Maresma (ERC), ha expressat que
"agraïm la visita del conseller a Castelldefels amb qui hem compartit l'estratègia educativa
per la nostra ciutat i on, des de la corresponsabilitat d'ambdues administracions, treballem
per un sistema educatiu inclusiu, equitatiu i de qualitat."

Maresma ha afegit que "així mateix, molt satisfets per l'anunci fet pel conseller d'una nova
baixada de ràtio a les nostres escoles pel proper curs escolar, a 19 alumnes per aula a la
i3, i el manteniment de tots els grups classe."

 

Després d'aquest acte de caire institucional, que ha inclòs la signatura del conseller al Llibre
d'Honor de l'Ajuntament, la comitiva s'ha desplaçat a la seu dels Serveis Educatius de
Castelldefels (al carrer Doctor Trueta, 66). Allà, Gonzàlez-Cambray ha mantingut una trobada
amb les direccions dels centres educatius del municipi. A l'acte, a banda de les directores i
directors d'escoles i instituts de Castelldefels, també han participat el primer tinent d'alcaldia i
regidor d'Educació, Jordi Maresma (ERC), el director dels Serveis Territorials d'Educació al Baix
Llobregat, Albert Grau, i la inspectora d'Educació Sandra Gallardo. El conseller ha escoltat i ha
pres nota de les peticions i inquietuds expressades pels màxims responsables educatius dels
centres de la ciutat. 

http://www.elcastell.org/ca/index/17273/El-Conseller-d'Educacio-anuncia-una-nova-baixada-de-ratio-a-.html
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El programa Esport Blanc Escolar
beneficiarà enguany 2.400 alumnes de totes
les escoles del Pirineu - RàdioSeu 107.2 FM:
notícies de La Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el
Pirineu
La desena edició del programa Esport Blanc Escolar (EBE) de promoció dels esports d’hivern a
l’alumnat de 3r i 4t de primària al Pirineu català ja està en marxa. En els propers tres mesos, la
iniciativa aproparà els esports de neu i els seus valors a prop de 2.400 alumnes de 63 centres
educatius públics i concertats d'un total de 9 comarques. 

La proposta conjunta de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, el Departament
de la Presidència i el Departament d’Educació comptarà concretament amb escoles de l'Alt
Urgell (8), l'Alta Ribagorça (2), el Berguedà (19), la Cerdanya (8), el Pallars Jussà (4), el Pallars
Sobirà (3), el Ripollès (10), el Solsonès (5) i la Val d'Aran (4). 

Diverses estacions de muntanya ja han acollit les primeres activitats del programa i en els
propers dies s’hi aniran incorporant tots els centres als quals se'ls ofereix sessions d’esquí alpí,
esquí de fons i surf de neu. El programa preveu entre sis i vuit sessions esportives i
educatives. 

Al llarg de les deu edicions d'Esport Blanc Escolar, comptant el curs actual, més de 8.500 nens i
nenes de centres educatius hauran pogut practicar diverses modalitats esportives d'esports
d'hivern gràcies a la proposta.

Iniciació i coneixement dels esports d'hivern

Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya 2012-2022, el programa
Esport Blanc Escolar té com a objectiu impulsar la iniciació i el coneixement dels esports
d’hivern en les seves diferents modalitats a la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una
atenció especial a les comarques pirinenques.

L’EBE s’emmarca en l’aposta d’Esportcat per l’esport circular, on es parteix de la promoció
esportiva entre els més petits per ajudar a crear una base que nodreixi les següents etapes
formatives fins arribar a l’elit, l’última fase, que a la vegada serveix de mirall per a la mainada.
D’aquesta manera, totes les etapes es retroalimenten. L’altra finalitat és instar mitjançant l’esport
a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les muntanyes amb la complicitat del
personal docent dels centres educatius i dels tècnics d’esport.

Formació sobre Esport Blanc Escolar

El Departament d’Educació considera un valor que aquesta activitat s’abordi de manera
transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de
llengua i de valors. Una de les accions que ha promogut el Departament d'Educació aquest curs
ha estat la formació "Esport Blanc Escolar, una oportunitat per treballar de forma global" per tal

https://www.radioseu.cat/noticies/el-programa-esport-blanc-escolar-arriba-a-la-10a-edicio-acostant-els-esports-dhivern-a-2-400-alumnes-de-totes-les-escoles-del-pirineu


de donar més eines a les persones docents dels centres adherits al programa perquè la
iniciativa sigui l'eix al voltant del qual es vertebrin aprenentatges globalitzats i en context per
promoure aprenentatges significatius i vivencials per a tot l'alumnat participant. La formació
també ha esdevingut en un espai de trobada per als mestres i els ha permès conèixer altres
maneres d'enfocar i de gestionar el programa amb el professorat, l'alumnat i les seves famílies.

Des del curs 2013-2014

L’EBE, que va néixer el curs 2013-14 amb només 142 alumnes, està integrada al programa
d’educació física. Es realitza en horari lectiu i consta de 6 a 8 sessions, que es duen a terme
durant el segon trimestre del curs escolar. Hi ha 2 sessions d’esquí de fons, 2 o 3 d’esquí alpí
i 2 o 3 de surf de neu.

Aquest curs també tindrà lloc la jornada Graduació de Neu, una trobada entre totes les escoles
del programa EBE per graduar l’alumnat de 4t de primària que hi hagi participat, en la qual es
treballen totes les activitats del mateix amb un caire lúdic-competitiu. La jornada tindrà lloc en
diverses dates de març i abril.

Col·laboració d’institucions i entitats

Per fer realitat el programa, el Govern de la Generalitat compta amb la col·laboració de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els consells esportius del Pirineu, les estacions d’esquí
(Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d’Esquí
Nòrdic, i estacions de Boí i de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya
(UCEC), els consells comarcals, les diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh
Generau d’Aran.

Premis

L’èxit del programa Esport Blanc Escolar ha comportat que hagi estat premiat en diverses
ocasions amb els Snowkidz Award, atorgats cada dos anys per la Federació Internacional
d’Esquí. En l’edició de 2020, l’EBE va acabar 5è classificat, per davant de països com el
Canadà, Itàlia i França, i molt a prop de potències com els Estats Units (4a) o Finlàndia (2a). A
més, el 2018 la jornada de Graduació de Neu va merèixer el quart lloc.

Tota la informació sobre el programa Esport Blanc Escolar, amb documentació i materials de la
formació, així com recursos elaborats als centres, es pot trobar a l’espai específic del web de la
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d'Educació i a la pàgina del
web de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.
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El Servei d’Orientació de Granollers ofereix
informació i assessorament personalitzat en
matèria educativa o professional - Extra Empresas
L’Ajuntament de Granollers ofereix informació i assessorament personalitzat en matèria educativa o
professional, des del Servei d’Orientació, que deriva del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de
Granollers. L’Ajuntament ja té diversos recursos adreçats a l’orientació professional i a la millora d’oportunitats.
Aquests s’han anat incrementant per poder donar cobertura a persones adultes que volen complementar la
seva formació o acreditar la seva competència professional. Aquesta ampliació s’ubica al Centre Vallès, un
centre acreditat per l’Agència Catalana de l’FP com a punt d’informació del procés de competències
professionals.

Així, des del Servei d’Orientació, professionals de diferents serveis com educació, joventut i promoció
econòmica, t’acompanyem en la definició del teu itinerari formatiu, a fer tràmits concrets, a reorientar la teva vida
laboral…

Què ofereix el Servei d’Orientació?

– Servei d’acompanyament integral a la ciutadania en matèria educativa o professional

– Informació, assessorament i acompanyament durant el procés d’acreditació de competències
professionals

– Suport a l’emprenedoria amb assessorament personalitzat, formacions, informació sobre ajuts, subvencions
i accés al finançament per posar en marxa noves empreses i projectes d’emprenedoria

– Programes i projectes d’orientació i acompanyament per la inserció laboral, que reben subvenció del
Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea.

– Tallers de sensibilització vers l’emprenedoria, als diferents centres educatius de la ciutat

– Xerrades informatives, per a alumnes i famílies, sobre els diversos itineraris formatius

– Accions adreçades al professorat per tal que puguin acompanyar i orientar els alumnes en la definició de la
seva trajectòria acadèmica i professional

– Fira Guia’t, organitzada anualment conjuntament amb el Consell Comarcal i referent en orientació acadèmica
a la comarca

– Guia de formació professional i publicació d’altres materials informatius

El Servei d’Orientació es presta des de quatre equipaments municipals. Així, al Centre Vallès, s’ofereix
assessorament sobre formació i acreditació professional i es dona suport en l’homologació d’estudis. A Can
Muntanyola es fa assessorament en emprenedoria i suport a la creació d’empreses i en la sol·licitud d’ajuts. A la
Masia Tres Torres, s’ofereix informació i assessorament sobre el mercat de treball, orientació laboral
personalitzada, tècniques de recerca de feina, espai de club de la feina i accés a la borsa de treball i programes
específics per millorar l’ocupabilitat. Finalment, al Gra s’assessora sobre itineraris formatius, ocupació, mobilitat
internacional…; es dona suport en el tràmit de beques d’estudi i preinscripcions; i s’informa sobre els programes
de Garantia Juvenil.

Ajut en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

L’Ajuntament de Granollers ha rebut un ajut per un import de 28.500 euros de la Secretaria General de
Formación Profesional per a la creació d’una Unitat d’Orientació Professional depenent del Programa Aula
Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així, l’ajut permetrà ampliar l’atenció i
orientació professional que s’ofereix des del Centre Vallès, un centre acreditat per l’Agència catalana FP com a

https://extraempresas.com/el-servei-dorientacio-de-granollers-ofereix-informacio-i-assessorament-personalitzat-en-materia-educativa-o-professional/


punt d’informació del procés de competències professionals.

Més informació: www.granollers.cat/orientacio

Programa Aula Mentor del Ministeri d’Educació i Formació Professional, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència:
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El projecte 'Dansa't' apropa la cultura i la
dansa del Pirineu a més de 200 alumnes de
la Seu i l'Alt Urgell - RàdioSeu 107.2 FM:
notícies de La Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el
Pirineu
Un total de 220 alumnes de l'Alt Urgell participen durant els mesos de gener, febrer i març en el
projecte Dansa’t. En l'activitat hi prenen part joves de la Seu d’Urgell, Castellciutat, Alàs, el
Pla de Sant Tirs, Tuixent, Oliana i Montferrer. Concretament a la Seu i Castellciutat se’n
beneficien 140 estudiants.

Aquesta és la tercera edició del Dansa't, que té com a objectiu donar a conèixer la dansa i la
cultura del Pirineu als alumnes alturgellencs en horari lectiu. Els centres educatius que s'hi han
sumat el curs 2022-2023 són l'Escola Albert Vives, l'Escola Pau Claris i La Salle de la Seu
d’Urgell; l’Escola Castell-Ciutat de Castellciutat, l’Escola Rosa Campà de Montferrer, l'Escola
Sant Esteve d’Alàs, l’Escola de Tuixent, l’Escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs i l’Institut Escola
d’Oliana.

La iniciativa, dirigida per Ivan Caro, educador social, músic i professor de gralla, dansa
tradicional, flabiol i tamborí de l’Escola Folk del Pirineu d’Arsèguel, s’adreça a l'alumnat de 5è
curs de primària, i al cicle superior de les escoles rurals, en coordinació amb els mestres de
música i d'educació física, així com els tutors directes.

Dia Dansa’t Pirineu

El divendres 14 d’abril se celebrarà el Dia Dansa’t Pirineu, una festa de cloenda de l’edició
d’enguany on hi prendrà part tot l’alumnat que ha pres part en les classes. El matí acollirà
danses i altres manifestacions culturals del Pirineu.

Vincles entre els centres educatius

Dansa’t fa servir la dansa com una eina per crear vincles entre els alumnes de l’escola i la
resta de centres educatius del territori. Les danses que es treballen són majoritàriament del
Pirineu, però també n’hi ha alguna d’altres indrets. En les sessions d’aquest projecte es
treballen tant danses col·lectives com en parella, així com cançons, jocs dansats i altres
propostes per enfortir el grup.

Dansa’t és un projecte creat per l’Escola Folk del Pirineu, que compta amb la col·laboració de
l’IDAPA i s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

https://www.radioseu.cat/noticies/220-alumnes-de-la-seu-i-l2019alt-urgell-s2019endinsen-en-la-dansa-i-la-cultura-del-pirineu-a-traves-del-projecte-2018dansa2019t2019
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La Cursa Solidària de l'Institut Escola El
Bruel Empuriabrava recapta 260 Kg
d'aliments
Per tercer any consecutiu, l'Institut Escola El Bruel Empuriabrava ha organitzat la Cursa
Solidària. El projecte està impulsat des de l'àrea d'educació física de l'institut escola i es va
portar a terme el passat divendres, 13 de gener.

La prova consisteix en una cursa on la inscripció es formalitza aportant aliments de llarga
caducitat, de forma voluntària, que es destinen al Banc d'Aliments de Castelló d'Empúries,
gestionat per Càritas del municipi. Hi participa tot d'infantil i primària de l'institut escola i, els
organitzadors, són els alumnes de sisè de primària. Ells s'encarreguen de preparar la cursa
assumint diverses tasques com els avituallaments, el lliurament de medalles, el circuit o la gestió
dels entrenaments i la zona de massatge.

Una de les novetats de la cursa d'aquest any ha estat la participació dels i les alumnes de
cinquè de primària de l'Escola Joana d'Empúries i de l'Escola Ruiz Amado. L'ampliació de
participants, a més de fomentar la interrelació entre les escoles, ha fet que s'aconsegueixin un
total de 260 kg d'aliments.

Anna Massot, regidora d'Ensenyament, valora molt positivament aquest tipus d'iniciatives "des
de l'Ajuntament s'intenta donar tot el suport necessari perquè projectes com aquest es puguin
realitzar i puguin acabar materialitzant-se, i més, si implica totes les escoles" . En aquesta
ocasió l'Ajuntament ha facilitat material esportiu, l'equip de megafonia i ha proporcionat les
pomes i les aigües que s'han repartit al final de la cursa.

Els pròxims dies es realitzarà l'aportació dels aliments aportats al Banc d'Aliments de Castelló
d'Empúries.

Autor: Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/194850-la-cursa-solidaria-de-linstitut-escola-el-bruel-empuriabrava-recapta-260-kg-daliments.htm
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Més de 650 alumnes berguedans se sumen
al programa Esport Blanc Escolar
Un total de

654 alumnes de cicle mitjà de 23 centres educatius

de la comarca participen des d’aquesta setmana en el programa

Esport Blanc Escolar 2022-2023

. Es tracta d’una iniciativa coordinada pel

Consell Esportiu del Berguedà

, el

Consell Comarcal del Berguedà

, la

Federació Catalana d’Esports d’Hivern

, la

Secretaria General de l’Esport

i el

Departament d’Ensenyament de la Generalitat

. El Berguedà és la comarca catalana que aporta més alumnes a aquesta proposta, que combina
educació i esports d’hivern. Es desenvolupa en quatre estacions d’esquí i el nivell de
participació és molt similar a l’any anterior.

La comarca hi participa des del 2014

.

Aquest programa

acosta els esports d’hivern a l’alumnat

de tercer i quart curs d’educació primària de les escoles de les comarques del Pirineu català.
L’objectiu principal d’aquest projecte és educar mitjançant l’esport a l’aire lliure i aprendre a
respectar, gaudir el medi natural, adquirir habilitats i aprendre la tècnica dels esports de neu. El
programa es divideix en diferents sessions de tres modalitats esportives:

esquí nòrdic

,

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/26307/mes-650-alumnes-berguedans-programa-esport-blanc-escolar


esquí alpí

i

surf de neu

. Així, els participants, alumnes d'entre 8 i 10 anys, fan

sis sessions de tres disciplines diferents

a quatre estacions d’esquí: la Molina, Aransa, Lles i Tuixent-La Vansa. Aquesta activitat
mobilitza a 8 empreses del sector i a 120 monitors. El programa, que comença el 13 de gener,
finalitzarà el 17 de març amb una sessió extra de graduació per als alumnes de quart curs de
primària, a La Molina.

El conseller comarcal d’Esports,

Abel Garcia

, ha destacat que aquest “és

un dels projectes socials més importants

que tirem endavant com a comarca” gràcies a la suma d’esforços institucionals. Ha explicat que
el fet que el Berguedà mantingui la seva aposta per aquesta activitat que amalgama esports
d’hivern i educació permet accedir a aquesta pràctica la quitxalla “

independentment del nivell econòmic

que puguin ser les famílies”. Garcia ha valorat un projecte “transversal” del Consell Comarcal del
Berguedà i del Consell Esportiu del Berguedà a través del qual nens i nenes de la comarca
s’inicien en el món dels esports d’hivern amb un cost avantatjós. Finalment, el conseller
comarcal d’Esports i president del Consell Esportiu del Berguedà ha indicat que a banda de
donar a conèixer els esports d’hivern, aquest programa també ajuda “potenciar activitats al medi
natural” i treballar per la

promoció esportiva d’aquest esport

en l’àmbit pràctic i de tecnificació.

Enguany, l’Esport Blanc Escolar suposa la

mobilització de 100 autocars i 23 taxis

que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà. Per la seva banda, el Consell Esportiu del
Berguedà coordina el programa. En total, el Consell Comarcal destina

64.061,95 euros a sufragar aquest programa

.
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Alumnes de primària de Reus busquen
propostes per donar visibilitat a les
referents femenines
L'activitat s'emmarca dins del programa Infants Ciutadans de la regidoria d'Educació

El programa Infants Ciutadans que promou la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Reus ha
començat a treballar la proposta d'aquest curs en la qual es treballa per donar visibilitat a les
referents femenines. És per això que, enguany es treballa amb la col·laboració de la regidoria de
Participació, Bon govern i Serveis Generals. Aquest curs participen al programa un total de 25
escoles de primària de la ciutat, amb un total de 1.107 alumnes de 5è.

 Aquest mes de gener han començat les sessions presencials a les escoles. La primera es
dinamitza des de la regidoria d'Educació i s'explica el programa, el calendari, es parla dels drets
dels infants, del dret a participar i es proposa el tema a tractar enguany.

 La segona sessió serà dinamitzada per la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals i ja es treballarà directament el tema de les referents femenines.

 Un cop fetes aquestes sessions introductòries, l'alumnat de 5è començarà a dissenyar el procés
participatiu i recollirà les propostes sobre com creuen que es pot donar visibilitat a les referents
femenines a la ciutat.

 Els consellers i conselleres, infants de 5è representants de les escoles de la ciutat i membres
del Consell d'Infants, explicaran les seves propostes en audiència pública que està prevista pel
dijous dia 13 d'abril a les 10:00 h al Saló de Plens de l'Ajuntament.

https://www.diarimes.com/noticies/reus/2023/01/19/alumnes_primaria_reus_busquen_propostes_per_donar_visibilitat_les_referents_femenines_132639_1092.html
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Mestres al carrer
Quan l’escola ocupa un titular als mitjans de comunicació sol ser un mal averany per a la seva
(nostra) imatge pública: els pobres resultats a les proves d’avaluació externa, les decisions
judicials sobre temes de llengua, les vagues de mestres... Es veu que parlar de l’escola en
negatiu és molt llaminer per a un cert periodisme sensacionalista.

Aviat ens hi tornarem a trobar, si sindicats i administració no acaben de trobar la manera
d'arribar a acords per desconvocar les properes vagues. La imatge pública del col·lectiu de
mestres quedarà de nou exposada si no comuniquem bé la transcendència de les
reivindicacions que fem.

Quan aquestes reivindicacions pivoten de debò sobre els eixos centrals de la qualitat de
l’educació pública, els moviments de mestres, els sindicats d’estudiants i les federacions
d’associacions de famílies les senten també com a pròpies i fan que el lector d’aquells titulars
llaminers acabi entenent que el que demanem acabarà revertint en una millora real i tangible de
l’educació pública, de l’escola dels seus propis infants.

Si demà, posem per cas, els sindicats, moviments i associacions de famílies demanen la
derogació de l’infame article 12 del decret 282/2006 que regula les ràtios insultants del 0/3 a
casa nostra (menors d’un any, 8 infants per adult; un any, 13 infants per adult; dos anys, 20
infants per adult, les més altes d’Europa!), els carrers s’omplirien de mestres, famílies i altres
professionals preocupats per la qualitat de l’educació dels infants més petits.

La imatge pública del col·lectiu de mestres quedarà de nou exposada si no comuniquem bé la
transcendència de les reivindicacions que fem ”

També ompliríem els carrers per demanar que “escola” i “inclusiva” no siguin només dues
paraules boniques per posar juntes. Sortiríem perquè avui les escoles estem sense els recursos
que necessiten les diversitats desigualment repartides a les diferents escoles i que genera la
segregació escolar que avui gestionen, amb massa solitud, equips de mestres només amb el
seu compromís i professionalitat.

Aquests i tants altres motius tenim avui com a societat per generar oportunitats que apleguin
sindicats de mestres, famílies, moviments i grups de mestres per mobilitzar-nos conjuntament,
per sortir plegats al carrer sense córrer el risc que ningú confongui la defensa de la millora de
l’educació pública amb les petiteses de les reivindicacions corporatives.

Mentrestant, a les escoles els equips de mestres continuem fent l’acte més revolucionari de tots:
provar de treballar bé, de fer-ho cada vegada millor per donar suport a aquestes reivindicacions
damunt de fets quotidians impregnats de la qualitat que moltes vegades se’ns dificulta. Així
guanyarem autoritat, credibilitat i suport per part de la resta de la societat i contribuirem a
desmuntar els titulars llaminers que massa sovint embruten la imatge de l’escola i del nostre
col·lectiu.

Mestre d’infantil a l’escola pública

https://criatures.ara.cat/escola/mestres-carrer_1_4602026.html
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