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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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Persones >
Societat

EDUCACIÓ

Catalunya és una societat cada ve-
gada més plural. Segons les últi-
mes dades de l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya, un 16,2% de la 
població és d’origen migrant. Un 
15,1% d’ells està en edat escolar. 
Tanmateix, aquesta diversitat no 
es reprodueix entre el professorat. 
La immensa majoria de mares i 
pares a qui es pregunti contesta-
ran que els seus fills no han tingut 
mestres, per exemple, d’origen 
àrab, africà o llatinoamericà. 

Aquest és un factor molt poc vi-
sibilitzat, però el cert és que 
aquesta falta de diversitat existeix 
i repercuteix a l’escola i a fora. 
«Deixa sense referents educatius 
l’alumnat migrant i suposa repro-
duir desigualtats socioeducati-
ves», remarquen des de la Funda-
ció Bofill. El seu director, Ismael 
Palacín, apunta a una qüestió ge-
neracional, en el sentit que és en-
cara baix el percentatge de perso-
nes d’origen migrant –ronda el 
5%– que accedeixen a estudis 
universitaris. «No són gaires per-
què la seva situació és encara 
precària», remarca. 

Un peix que es mossega la cua 

L’abandonament escolar prema-
tur entre els alumnes d’origen mi-
grant és d’un 38%, més del doble 
que entre els alumnes locals. Com 
un peix que es mossega la cua, hi 
ha tan pocs mestres d’origen mi-
grant perquè els costa més arribar 
a la universitat, i els costa més 
arribar a la universitat, en part, per 

aquesta falta de referents dins de 
l’aula, que al seu torn repercuteix 
en el seu èxit educatiu. 

Belén Tascón, presidenta de 
l’associació de famílies de l’escola 
pública, l’Affac, reivindica políti-
ques públiques per «trencar aquest 
sostre». «L’accés al màster de 
professorat és una barrera d’en-
trada clara pel seu elevat preu», 
posa com a exemple. «Ens trobem 
amb un gran desencaixament en-
tre la composició de l’alumnat i la 

del professorat, i que la qüestió no 
és a l’agenda. El primer que neces-
sitem és que el Departament reco-
negui que existeixen barreres 
d’entrada i busqui fórmules ima-
ginatives per revertir-les. És inad-
missible que la diversitat als cen-
tres estigui només en el personal 
de neteja», reflexiona. 

En la mateixa línia es posiciona 
l’activista per l’educació pública 
Cecilia Bayo. En un article recollit 
al llibre Educació feminista, Bayo 

cita les investigadores Cheima El 
Jebary Amisnaou i Cristina Zhang 
Yu, que apunten que la falta de la 
nacionalitat espanyola entre els 
estudiants de Magisteri d’origen 
migrant provoca que no puguin 
accedir a la tasca docent dins del 
sistema educatiu públic. 

Nascuda fa 43 anys a Guinea 
Equatorial, Raquel Elá va arribar a 
Catalunya a sisè de primària. «Si jo 
soc negra i parlo en català i soc 
mestra, vosaltres també podeu», 

respon als seus alumnes quan els 
diuen que «ells no poden». En els 
16 anys que fa que exerceix la 
docència ha viscut de tot, però hi 
ha una cosa que es repeteix pràcti-
cament sempre quan arriba nova a 
un centre. «El primer que em pre-
gunten és a qui vaig a buscar o de 
qui soc mare. No els passa pel cap 
que una dona negra sigui mestra. 
La nostra situació és una justifica-
ció constant. No només a l’escola, 
sempre», relata Elá, que de vega-
des prefereix menjar sola a l’aula 
«per no sentir certs comentaris». 

Les conseqüències 

¿Com impacta aquesta anomalia 
en els nens amb bagatge migra-
tori? Nens obligats a fer de tra-
ductors en assumptes que, per 
edat, els haurien de resultar com-
pletament aliens. Nanos sentint 
que han d’estar tot el dia demos-
trant que són més; que són ca-
paços. Trencant estereotips una 
vegada i una altra mentre veuen –
o com a mínim senten– que els 
adults que haurien de vetllar pel 
seu benestar, els seus referents a 
l’aula, els obliguen permanent-
ment a elegir entre dos mons, en 
la majoria d’ocasions amb la mi-
llor de les intencions, però inca-
paços de comprendre el racisme 
que pateixen. 

Aquestes són algunes de les si-
tuacions amb què creixen els fills 
de «les altres famílies», com les 
anomena Yasmin El Mhassani, 
universitària de 19 anys, gairebé 
20, estudiant de segon d’Educa-
ció Primària, citant la classifica-
ció del sociòleg Jordi Collet. 
Aquest, diu El Mhassani, plante-

El forat de l’escola catalana: urgeixen 
professors d’origen migrant

El fenomen limita l’èxit educatiu de l’alumnat d’origen estranger i perpetua la desigualtat sociocultural. Una barrera 
important són els baixos nivells d’accés a la universitat que es donen entre el col·lectiu, que ronden el 5%.

MONTSE BARAZA HELENA LÓPEZ  
Barcelona

Yasmin El Mhassani, davant l’escola Paco Candel de l’Hospitalet, on està realitzant unes pràctiques.

Jordi Otix

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
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— Quan estudiava automoció en 
aquests tallers, ¿s’imaginava que 
algun dia en seria el profe? 
— ¡No! Ara m’apassiona la docèn-
cia i la pedagogia, però mai em vaig 
imaginar que m’hi dedicaria. Per 
sort, vaig conèixer un professor 
que em va animar molt, i en aquest 
institut em van formar molt bé. 
Aquest professor, primer em va 
animar a continuar estudiant i, 
després, un dia me’l vaig trobar pel 
carrer, em va dir que es jubilava 
aviat i em va animar a intentar 
substituir-lo, i aquí em teniu. 

— Quina història tan bonica. 
— Sí. A mi em feia molta vergonya, 
perquè jo soc dislèxic i de vegades 
confonc les paraules. Jo vaig estu-
diar primària en un centre públic al 
meu barri, a Santa Coloma, i a la 
meva classe només hi havia una 
persona d’ètnia caucàsica. Tots 
érem de fora: de l’Índia, el Pakis-
tan, el Marroc, Amèrica Llatina... 

— Però vostè ha nascut aquí, no 
és «de fora». 
— Sí, però quan et dius Hassan, ets 
de fora; per a tothom. Et presentes 
i dius ‘Hola, em dic Hassan’ i la 
resposta és automàtica: ‘Ah, ¿ets 
marroquí?’ Fins i tot per conèixer 
una noia. ‘¿Com et dius?’ ‘Hassan’. 
I et diuen: ‘No, de debò’. I jo: ‘¿Per 
què no em puc dir així?’  I et respo-
nen: ‘Perquè no ho sembles’... 

— Clixés a tot arreu. 
— Sí, i fins i tot aquí, a l’institut, els 
companys, per exemple, et pre-
gunten si parles francès. I jo: ‘No, 
no, és que jo he nascut aquí’. I et 
diuen: ‘Bé, però els teus pares par-
len francès, ¿no?’ I jo: ‘Bé, la meva 
mare va néixer a Madrid...’. I et 
parlo de professors. ¡I no ho fan 
amb maldat, i ara! M’han acollit 
superbé, aquí. 

–¿Com va amb els alumnes? 
— Jo tenia por, però em va encan-
tar, perquè ho van encaixar molt 
bé, amb 16 anys que tenen. Sobre-
tot perquè he tingut alumnes del 

Vietnam, del Senegal, del Marroc, 
d’Egipte, de la Xina..., de tot arreu. 
I els xoca molt veure’m de profe, 
però els agrada. 

— És un referent. 
— Intento entrar en el terreny 
personal amb els nois. Els explico 
la meva vida; no hi ha gaire dife-
rència d’edat entre nosaltres, i ai-
xò els relaxa molt. Tinc alumnes 
que estan en centres de menors i fa 
un any o dos que són aquí i no co-

neixen la llengua, i jo sempre els 
obligo a parlar en català o en caste-
llà, però els faig alguna traducció de 
les coses més importants. ‘¿Ho has 
entès?’ I el més bàsic els ho tradu-
eixo, si puc. De vegades s’obliga a 
parlar català a persones que acaben 
d’arribar i es col·lapsen. 

— Els resulta més pròxim... 
— Bé, de vegades, no creguis. 
M’ha passat que en un descans 
entre classe i classe, parlant amb 

alumnes, m’han preguntat: ‘¿pe-
rò tu ets noruec, oi?’ 

— Ens costa de creure que siguis 
un professor d’origen marroquí.  
— El tema de la diversitat, des de 
les institucions es treballa molt 
des del punt de vista teòric, però jo 
sento que a FP és molt difícil d’in-
troduir. Crec que és un error enor-
me que a FP no hi hagi assignatu-
res com ètica. Al final les adminis-
tracions donen un material molt 
ben elaborat en el pla teòric en te-
mes d’igualtat i diversitat, per 
exemple, que és molt difícil 
d’aplicar. ¿Com introdueixo jo te-
mes d’igualtat a l’aula, en un cicle 
d’Automoció, si no hi ha noies? I 
després, hi ha necessitats total-
ment diferents per part dels alum-
nes. Molts nois que animo a conti-
nuar estudiant em responen: ‘No, 
si jo no valc per estudiar, per això 
soc aquí’. 

— Els han fet creure que no valen.  
—  Necessiten algú que els animi i 
els digui que sí que poden, com a 
mi em van dir al seu dia. Jo els res-
ponc que he estudiat FP i soc aquí. 
L’educació pública és el més im-
portant que tenim; és el que ha de 
fer que no importi d’on vens per 
poder estudiar. Cal invertir més en 
educació; és la base de tot, de tot.    

— Els experts parlen de l’efecte 
Pigmalió, que assenyala que als 
fills de migrants no només no 
se’ls motiva, sinó que se’ls des-
motiva a continuar estudiant. 
— Quan estava a l’ESO em deien 
que no me la trauria, que fes un 
PFI, i no només me la vaig treure. 
Vaig fer aquí el grau mitjà d’FP, i 
vaig ser el primer alumne de la 
història d’aquest centre que va fer 
una estada a l’estranger. Vaig estar 
un mes a Finlàndia fent pràctiques 
i vaig aprendre moltíssim anglès 
en un mes, que jo no en tenia ni 
idea... I ara faig de profe aquí i estu-
diant a la universitat. Hi ha molts 
professors que prefereixen elimi-
nar els alumnes disruptius abans 
que ajudar-los. L’orientació aca-
dèmica és molt dolenta. Els que 
valen, cap al batxillerat; els que no, 
cap a FP, i no hauria de ser així. n

«Vaig néixer aquí, però 
quan et dius Hassan, 

ets de fora»

HELENA LÓPEZ 
Badalona

Aquest mestre d’arrels marroquines fa classes d’FP 
a l’institut Pompeu Fabra de Badalona, on es deixa 

la pell perquè cap criatura es quedi enrere.

 Hassan El Halloufi

Jordi Otix

Hassan El Halloufi, amb alguns dels seus alumnes al Pompeu Fabra.

ja la divisió entre «les famíli-
es» («de classe mitjana, au-
tòctones i estructurades») i 
«les altres famílies» («de clas-
se treballadora, origen mi-
grant i disfuncionals»). 

La futura mestra ha viscut 
tota la seva vida a Viladecans i 
fa 18 anys que està en el siste-
ma públic, amb el qual sempre 
ha estat molt disconforme, co-
sa que la va empènyer a estu-
diar per ser mestra «pels que 
vindran darrere». És la gran de 
tres germans, a qui vol intentar 
estalviar moltes de les coses 
per les quals ella ha passat. 

«És molt dur per a un nen 
créixer sense ningú en qui 
identificar-se. Al final no ets 
capaç de projectar-te en altres 
escenaris. Jo he arribat a tenir 
companys de classe que pen-
saven que les mares d’origen 
marroquí només podien treba-

llar fregant escales perquè era 
l’únic que sabien fer. Perquè la 
petita representació que po-
dem tenir és aquesta», relata. 

«M’atreviria a dir que tots 
els fills de migrants hem passat 
en algun moment per una crisi 
d’identitat. Tinc la sensació 
que als nens de les altres famíli-
es sempre ens toca fer un paper 
de petits adults que per edat no 
ens tocaria», prossegueix. 

De manera molt similar 
s’expressa l’antropòloga Sa-
nae Al-Kamlichi, que també té 
pròxima l’experiència de ser 
alumna, filla de «les altres fa-
mílies». «La falta de diversitat 
entre el professorat no només 
afecta els alumnes d’origen 
migrant; la resta, també. Els 
estàs privant d’una realitat 
amb la qual conviuen i això 
provoca que la desconeguin», 
argumenta l’antropòloga. n

Les famílies 
volen polítiques 
de discriminació 
positiva per 
revertir la bretxa

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
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El Gobierno ultima el decreto que dará 400
euros a más de 200.000 estudiantes con
discapacidad
MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en las próximas semanas el decreto de umbrales
de renta que detallará las circunstancias para repartir las becas y ayudas al estudio para el
próximo curso 2023-2024. “La medida beneficiará a las familias de más de 200.000 estudiantes
con discapacidad”, entre a otros colectivos, y consistirá en una ayuda de 400 euros que se podrá
solicitar en abril.

Así lo avanzó la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en una entrevista
en Servimedia, donde argumentó que con las ayudas el Gobierno trata también de paliar “el
incremento de la inflación y de los precios” derivado de la guerra en Ucrania, incrementando “en
400 euros las becas de los jóvenes que ya las recibían”.

El citado decreto de becas incluye dos novedades. Por un lado, el incremento de la cuantía de
las becas de residencia en 900 euros, pasando de 1.600 a 2.500 euros, con lo que se
beneficiarán 125.000 alumnos, principalmente de familias de la España rural.

A ello se añade el citado subsidio universal (para todos los alumnos con discapacidad, sea cual
sea su renta) de 400 euros a las familias con estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo, entre las que se encuentran alumnos como discapacidad, altas capacidades,
incorporación tardía al sistema educativo u otros condicionantes.

Los beneficiarios con discapacidad serán familias con alumnos con discapacidad a partir de los
dos años y hasta las enseñanzas postobligatorias incluidas, siempre que cumplan los requisitos
de los solicitantes de becas: tener una discapacidad superior al 33%, trastorno grave de la
conducta, trastorno grave de la comunicación y el lenguaje o trastorno grave del espectro
autista.

OBJETIVO

El objetivo de las becas, prosiguió, es que sean un “ascensor social” para que “ningún niño o
joven tenga que abandonar su formación por cuestiones económicas” y “tengan las capacidades
que tengan”.

La responsable de las políticas educativas del Ejecutivo remarcó asimismo que “quiere mejorar
la posibilidad educativa de todos los niños, también de los que tienen alguna discapacidad” y
desmontó “bulos” como el que apuntaba al cierre de los centros de educación especial cuando
se estaba ultimando la nueva ley educativa, la Lomloe.

“No es cierto. Si no, estaríamos hablando de que se habrían cerrado centros educativos. Lo que
sí pretende esta ley es que los alumnos con discapacidad puedan formarse en centros
ordinarios si así lo desean”, aseguró, a la par que indicó que la educación de los niños con
discapacidad tiene una partida de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del

https://www.lavanguardia.com/vida/20230122/8700940/gobierno-ultima-decreto-dara-400-euros-mas-200-000-estudiantes-discapacidad.html


Estado (PGE).
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© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
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mediante cualquier vía o soporte.
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Quan es creua un animal a la 
carretera, el més recomanable 
per al conductor és no evitar 
l’impacte, ja que resulta molt 
més perillós xocar amb un 
vehicle que ve en sentit contra-
ri o sortir de la via. Aquest és el 
consell del Servei Català de 
Trànsit, que si adverteix sobre 
aquesta possibilitat és perquè 
el 29% dels accidents que es 
produeixen a les artèries cata-
lanes tenen com a origen la 
presència sobre l’asfalt d’un 
senglar o un cabirol. 

Segons un informe dels 
Mossos d’Esquadra al qual ha 
tingut accés RAC-1, el 2022 es 
va produir una mitjana de 15 
accidents diaris que es van ori-
ginar per la presència d’un ani-
mal a la carretera. En total van 
ser 5.482 i suposen un incre-
ment del 25% respecte al 2021. 
Si mirem enrere, la xifra multi-
plica per cinc els registres del 
2010, quan Trànsit va reportar 
1.119 incidents d’aquestes ca-
racterístiques. 

Aquests sinistres, com és 
lògic, se solen produir en les 
hores de més activitat d’aquest 
tipus d’animals, per l’arribada 
de la foscor i perquè coincideix 
amb els moments en què la 
gent torna a casa. És a partir de 
les 6 de la tarda quan la corba 
es dispara, però el pic d’acci-
dents, sempre segons els Mos-
sos, es produeix cap a les 11 de 
la nit. No hi ha cap comarca ca-
talana que se'n salvi, però n’hi 
ha tres amb una incidència 
molt destacada: pel que fa als 
senglars, la Selva (275), l’Alt 
Empordà (259) i la Noguera 
(232); pel que fa als cabirols, el 
Solsonès (123), el Bages (112) i 
la Noguera (112). 

Hi ha zones on els animals 
són la causa de gairebé la mei-
tat dels sinistres. És el cas del 
Pirineu (46%), de la Catalunya 
Central (46%) i de les Terres de 
Ponent (42%). Els mesos amb 
més probabilitat de trobar-se 
un senglar a l’asfalt són l’octu-
bre i el desembre, però sobretot 
el novembre. Quant als cabi-
rols, la seva presència es dispa-
ra a l’abril i al maig. n

Els animals 
causen el  
30% dels 
accidents a 
Catalunya 

TRÀNSIT

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Hanan Boutasmit ho veu cada tar-
da. El seu fill entra a l’escola som-
rient, jugant amb els seus amics, 
content. En canvi, al parc, lluny del 
seu cercle, li costa molt més trobar 
el seu espai. El petit Hamza estudia 
quart de primària a l’escola Tres 
Pins de Barcelona, l’únic centre a 
Catalunya que ofereix educació bi-
lingüe en català i en llengua de 
signes català. El fill de la Hanan és 
sord, igual que 16 alumnes més del 
centre. La preocupació de la Hanan 
és compartida per la resta de ma-
res i pares d’alumnes sords del 
centre: ¿què passarà amb els seus 
fills quan hagin de fer el salt a 
l’institut? «Jo vaig patir molt de 
petita i no vull que els meus fills 
passin per allò», explica Mònica 
Fernàndez, en altre temps una ne-
na sorda en un entorn hostil i avui 
mare de dos nens de segon i quart 
de primària que es comuniquen, 
com ella, en llengua de signes.  

Els fills d’Imen Krineh tenen les 
mateixes edats que els de la Mòni-
ca. Segon i quart. Com la Mònica, 
l’Imen també va ser al seu dia una 
nena sorda. «Volem que els nostres 
fills segueixin la seva educació 
contents. Aquest és el seu lloc, hi ha 
els seus amics. Aquí són un més. 
Començar de zero per a ells és molt 
més difícil», explica la Mònica. La 
Hanan, l’única oient de les tres 
mares, els fa d’intèrpret. La intèr-
pret amb qui havien contactat per 
poder fer aquesta entrevista ha fa-
llat en l’últim moment, però per a 
aquestes mares era molt important 
mantenir l’entrevista i explicar-se. 

«No s’ha de perdre» 

No estan soles. Aquest plujós i 
hostil matí de gener, també han fet 
l’esforç de trobar un buit per fer 
pública la seva situació la María 
–padrina d’una nena sorda de se-
gon de primària– i el Carles, pare 
de l’Aniol, nen de cinquè. El Carles, 
de Vic, va llogar un pis a Barcelona 
expressament perquè el seu fill 
pogués anar a aquesta escola. «És 
l’única escola ordinària en llengua 
de signes, cosa que no s’ha de 
perdre», apunta el Carles (i tra-
dueix la Hanan). 

La petició de les famílies és cla-
ra: que el Tres Pins passi a ser ins-
titut escola perquè els seus fills 
allarguin l’etapa educativa al cen-
tre fins als 16. «L’autoestima dels 
nanos baixa en picat quan els can-
vies d’entorn i veuen que no hi en-
caixen, que no poden seguir», as-
senyala la Mònica. El Tres Pins ha 
tingut alumnes sords de tot Cata-
lunya. «Hi han vingut nens fins i 
tot de la Seu d’Urgell», apunta la 
Maria, també sorda, avui jubilada, 
però que va treballar molts anys de 
monitora al centre, referent en 
llengua de signes i les famílies. 

A ulls de la Maria, «s’està dei-
xant morir la llengua de signes», 
cosa que l’afligeix i l’entristeix a 
parts iguals, i, lluitadora com ha 
sigut tota la seva vida, no s’hi vol 
resignar. Ella llegeix els llavis i és 

capaç de comunicar-se de manera 
oral, però insisteix que, per ella, no 
té res a veure amb la llengua de 
signes. «M’expresso molt millor 
amb la llengua de signes i la meva 
fillola també. Els matisos que po-
dem expressar, la profunditat del 
que podem dir... Els nens i nenes 
tenen dret a estudiar en la seva 
llengua i que no els separin dels 
seus amics», prossegueix. 

Tres Pins és una escola petita 
pel que fa al nombre d’alumnes 
–explica amb una sola línia–, però 
gran quant a espai. «És qüestió de 
voluntat política de fer-ho», indi-
ca Josep Maria Mateos, portaveu de 
l’AFA del centre. Històricament, la 
continuïtat dels alumnes sords del 
Tres Pins es feia a l’institut Consell 
de Cent del Poble-sec, centre que 
oferia llengua de signes, servei que 
aquest curs va ser desmantellat al 
no haver-hi cap nen matriculat 
amb aquesta necessitat. 

El problema de fons era que el 
Consell de Cent és un institut de 
màxima complexitat que, malgrat 
estar adscrit al Tres Pins, no era 
una opció contemplada per moltes 
de les famílies oients d’aquest 
centre, amb la qual cosa, a la pràc-

tica, suposava que els alumnes 
sords se separaven dels seus com-
panys i una obligada segregació, 
amb tot el que això comporta per a 
un adolescent. 

Compromís 

Fonts del Consorci d’Educació de 
Barcelona consultades per aquest 
diari responen que no descarten 
l’opció de convertir el Tres Pins en 
institut escola, tot i que no és la se-
va prioritat, ja que l’aposta pels 
instituts escoles s’està fent priori-
tàriament a centres de dues línies 
per permetre que els alumnes pu-
guin canviar de grup en una etapa 
educativa tan llarga. 

El Consorci, que s’ha reunit en 
diverses ocasions amb aquestes 
famílies, sí que s’ha compromès 
que el curs 23-24 vinent l’institut 
Bosc de Montjuïc, adscrit al Tres 
Pins i el més pròxim a això, sigui el 
que ofereixi l’ESO en llengua de 
signes perquè aquests nens no 
perdin els seus vincles. Aquesta no 
és la primera opció de les famílies, 
però és una bona opció, ja que per-
met als nens continuar aprenent 
en la seva llengua i no separar-se 
dels seus amics. n

L’única escola catalana en llengua 
de signes tindrà continuïtat

La lluita de les famílies del Tres Pins de Barcelona aconsegueix que el Consorci es 
comprometi que l’institut Bosc de Montjuïc ofereixi ESO en llengua de signes el curs vinent.

EDUCACIÓ

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Famílies de l’escola Tres Pins mostren el seu missatge: «Volem l’institut aquí: Tres Pins bilingüe».

Manu Mitru

«L’autoestima  
de la canalla baixa  
al canviar-la 
d’entorn»,  
explica una mare
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Educació contracta 200 professionals per
detectar dificultats d’aprenentatge en
l’alumnat d’educació infantil - Social.cat
Redacció

El Departament d’Educació ha decidit contractar 200 professionals educatius de diferents perfils
per potenciar la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge en infants del segon cicle
d’educació infantil. La mesura se centra en la detecció de dificultats del llenguatge en els infants
i en la intervenció posterior a través d’accions d’estimulació del llenguatge oral, a fi de facilitar
l’accés a l’aprenentatge i l’adquisició d’una bona lectoescriptura a aquest alumnat.

Les professionals seran de diferents perfils: mestres d’educació especial i mestres d’audició i
llenguatge, que en seran 190, i professorat especialista en orientació educativa, que en seran 11
i tindran tasques de coordinació als diferents territoris del programa. El departament subratlla
que “els docents nomenats són seleccionats de la borsa de treball de personal docent i
mitjançant nomenaments telemàtics” i ressalta que “tots els professionals reben una formació
específica abans d’iniciar la seva activitat als centres educatius”.

Els mestres d’educació especial i d’audició i llenguatge tindran, entre altres tasques, les de
valorar la tipologia de les necessitats que presenta l’alumnat; prioritzar les actuacions a portar a
terme; dissenyar recorreguts educatius d’intervenció personalitzada; i elaborar recursos
didàctics, entre d’altres. D’altra banda, el professorat especialista en orientació coordinarà els
equips de professionals que intervenen en el programa i es coordinarà amb els Equips
d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) i els Centres de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius (CREDA) de cadascun dels serveis territorials a fi de treballar de manera
conjunta.

Aquesta mesura forma part del programa de cooperació territorial del Ministeri d’Educació i té un
pressupost de 6 milions d’euros.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.
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El sindicat Professors de Secundària també
crida a la vaga el 25 i 26 de gener | ACN |
barcelona | Educació | El Punt Avui
El sindicat Professors de Secundària (Aspepc·sps) ha decidit cridar a la vaga els docents els
dies 25 i 26 de gener. En un comunicat, ha criticat però que USTEC convoqués de manera
“unilateral” l’atuarda, “trencant la unitat sindical”. Tot i això, ha afirmat que el Departament
d’Educació ha estat “jugant a guanyar temps” des del setembre i ha afegit que en la trobada
d’aquest dijous amb Educació ha quedat palesa la “nul·la voluntat negociadora”. Per tot plegat,
asseguren que la situació és “insostenible” i convoquen vaga pel 25 de gener, incorporant punts
que diuen no estan presents en les convocatòries de la resta de sindicats com la retirada del
currículum, i se sumen a la del 26.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2244254-el-sindicat-professors-de-secundaria-tambe-crida-a-la-vaga-el-25-i-26-de-gener.html
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Vaga de mestres i professors el 25 i 26 de
gener de 2023: com serà l'aturada
d'educació?
Mestres i professors tornen a sortir al carrer en un nou dia de vaga d'educació els pròxims 25 i
el 26 de gener. La comunitat educativa reprèn així les protestes que va protagonitzar a principis
d'aquest any després que no haver arribat a cap acord amb el Departament d'Educació.
Ambdues parts han estat negociant durant setmanes sobre com s'havia de revertir les retallades
que havien quedat fora de l'acord assolit l'1 de setembre passat, just abans de l'inici del curs
2022-2023. La protesta coincideix amb la vaga convocada per Metges de Catalunya a tots els
centres sanitaris.

Qui convoca?

El sindicat USTEC és qui va convocar la vaga. Després, altres sindicats com la Intersindical,
la CGT, USOC, Professors de Secundària, CNT Ensenyament i el Sindicat d'Estudiants s'hi han
sumat a la convocatòria. Per la seva banda, CCOO consultarà al personal docent si se suma
a la vaga perquè defensa que ha arribat el moment de fer un pas endavant "en l'acord o en el
conflicte". 

Com seran les jornades de vaga?

Des dels sindicats d'educació han convocat 3 jornades de vaga. La primera serà el dimecres
25 de gener, a les 11:00 hores es concentraran a la plaça Sant Jaume i s'iniciarà una
manifestació fins al Parlament. En la segona jornada, el dijous 26, estan previstes diferents
accions descentralitzades al territori. Per últim, el dissabte 28 de gener, també a la Plaça Sant
Jaume hi ha convocada una concentració unitària amb agents socials. 

Motius de la vaga

Sindicats i conselleria van acordar l'1 de setembre passat negociar per avançar en la reversió de
les retallades. Així, durant aquest darrer trimestre de l'any han celebrat reunions negociadores
que han finalitzat sense acord i que han portat el sindicat a convocar la vaga. Aquest dijous 19
de gener, es van reunir a la Mesa Sindical, Educació va proposar recuperar el primer estadi
docent a 6 anys a partir del desembre del 2023, és a dir, que el primer suplement retributiu per
anys treballats es torni a percebre quan se'n compleixin 6 i no 9, com és ara. Per als sindicats no
és suficient i reclamen poder negociar el calendari escolar, ara la reclamació passa per
"blindar el juliol", així com la reducció de dues hores lectives pels professionals majors de 55
anys i el pacte d'estabilitat del personal interí. 

Consulta sobre la vaga

Després de la trobada amb Educació, alguns sindicats plantegen fer una consulta als docents
sobre l'acord que els proposa el Departament i preguntar si són partidaris d'acceptar-ho o bé

https://www.elnacional.cat/ca/societat/vaga-mestres-professors-2023-educacio-gener_955089_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/sindicats-accepten-oferta-educacio-desconvoquen-vaga_876771_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/vaga-metges-catalunya-2023-25-26-gener_926127_102.html


continuar amb la convocatòria de vaga. Des de CCOO volen que la consulta sigui unitària de
tots els sindicats. Aquesta organització ha impulsat una consulta entre els seus afiliats, però
defensa que tots els docents –uns 85.000 al sistema públic- "tenen dret a tenir veu" en el
conflicte. Finalment, la consulta no serà unitària i CCOO la farà per la seva banda i els seus
afiliats podran votar fins al dilluns 23 a les 20:00 hores. Altres sindicats com UGT estan
estudiant si sumar-se a la consulta, que seria telemàtica i que s'hauria de fer en els pròxims
dies, ja que la vaga és la setmana que ve. 

Educació espera ara que els sindicats facin els seus processos per avaluar la proposta que hi
ha sobre la taula. Es preveu que el Departament d'Educació i els sindicats es tornin a reunir
abans de les jornades de vaga.
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EL TEMA NOU9EL Dilluns, 23 de gener de 20232 SEGREGACIÓ ESCOLAR A LA COMARCA

Les Franqueses i Llinars són les po-
blacions vallesanes de més de 5.000 
habitants que més han reduït la se-
gregació escolar de l’alumnat estran-

ger a Primària i a Secundària, respec-
tivament, des que el 2019 va entrar 
en vigor el Pacte contra la Segregació 
Escolar. Ho destaca un informe del 

síndic de greuges que també assenya-
la l’Ametlla com el segon municipi ca-
talà amb menys segregació a les aules 
de Primària.

Les Franqueses i Llinars, els 
municipis que més han reduït la 
segregació de l’alumnat estranger
L’Ametlla i Montornès són els que registren menys segregació a Primària i Secundària, respectivament

batre la segregació escolar és 
la detecció d’aquell alumnat 
que es troba segregat o és 
susceptible de trobar-s’hi. En 
aquest sentit, l’increment de 
la tasca de detecció per part 
de centres i administracions 
ha estat un dels elements 
que ens ajuden a entendre la 
reducció de la segregació al 
conjunt del país.”

Ho afirma l’adjunta de 
l’àrea de Defensa dels Drets 
dels Infants del síndic de 
greuges, Maria Jesús Larios, 
en declaracions a EL 9 NOU. 
“Si detectem aquest alumnat 
i fem una reserva de places a 
les escoles que es pugui ade-
quar al percentatge detectat, 
haurem fet un pas enda-
vant. I això és el que s’ha fet 
durant els darrers anys. S’ha 
treballat per adequar de mica 
en mica la reserva de places 
al nombre d’alumnes amb 
necessitats específiques”, 
afegeix. Segons Larios, la 
lluita contra la segregació 
escolar afecta àmbits on té 
competència el Departament 
de l’Educació de la Gene-
ralitat, però ha de comptar 
també amb la implicació dels 
municipis.

D’altra banda, des del 
síndic de gregues s’insisteix 
en els fruits que ha donat 
el Pacte contra la Segrega-
ció Escolar durant aquests 
quatre anys de vigència. Al 
preguntar-li si la disminució 
dels fluxos migratoris arran 
de la pandèmia podria haver 
influït en la millora de les 
xifres, l’assessor d’Infància 
del síndic i autor de l’infor-
me La segregació escolar a 
Catalunya, Bernat Albaigés, 
respon que “el comporta-
ment dels fluxos migratoris 
no ha tingut res a veure amb 
l’evolució de la segregació 
escolar. Si hi ha hagut aques-
ta reducció, és perquè s’han 
aplicat les directrius recolli-
des al pacte”.

Acció conjuntA 
Amb LA gEnErALitAt

Consultat per aquest periò-
dic, el regidor d’Educació de 
les Franqueses, José Antonio 
Aguilera, destaca “la bona 
feina que s’ha fet des de 
l’Ajuntament de forma con-
junta amb el Departament 
d’Educació, que és qui té la 

Granollers

O.S.

Les Franqueses del Vallès 
i Llinars són els municipis 
vallesans de més de 5.000 
habitants que més han 
reduït la segregació esco-
lar de l’alumnat estranger 
entre els cursos 2018/2019 
i 2022/2023 en les línies de 
Primària i de Secundària, 
respectivament. Concre-
tament, les Franqueses ha 
passat de tenir un índex 
de dissimilitud de 0,56 al 
principi d’aquest període, a 
registrar actualment un 0,4. 
Llinars, d’altra banda, ha 
passat del 0,33 al 0,19. Tots 
dos es troben entre els 30 
municipis catalans de més de 
5.000 habitants que més han 
reduït la segregació escolar 
durant els darrers anys. 

Ho destaca l’informe 
La segregació escolar a 
Catalunya del síndic de greu-
ges, que analitza l’evolució 

d’aquest fenomen arreu del 
país des de l’entrada en vigor 
del Pacte contra la Segre-
gació Escolar l’any 2019. 
Altres municipis del Vallès 
Oriental on s’han registrat 
descensos importants són 
Sant Feliu, Llinars, Mollet, 
Sant Celoni i l’Ametlla en el 
cas de Primària, i Parets en el 
cas de Secundària. Al conjunt 
de Catalunya, la segregació 
escolar s’ha reduït un 15% 
durant els darrers cursos.

Segons les dades del síndic 
de greuges, l’Ametlla és el 
segon municipi català amb 
nivells de segregació més 
baixos a Primària, tant a 

nivell d’alumnat estranger 
com d’alumnat amb neces-
sitats educatives especials 
(NEE), amb índex del 0,01 
i del 0,19 respectivament. 
Montmeló, Vilanova, 
Cardedeu i Lliçà d’Amunt 
també es troben entre les 
poblacions amb menys 
segregació a les aules de 
Primària. En el cas de Secun-
dària, la taula vallesana 
l’encapçala Montornès, que 
és el desè municipi català 
amb menys segregació i té 
uns índex de 0,03 i 0,15, 
respectivament. En aquesta 
taula també hi figuren Lliçà 
d’Amunt i Santa Maria de 

Palautordera.
Alhora, Montornès és una 

de les poblacions de més 
de 5.000 habitants amb els 
índexs de dissimilitud més 
alts de Catalunya a Primà-
ria, amb un índex de 0,44 en 
l’alumnat estranger i de 0,18 
en l’alumnat amb NEE. Les 
Franqueses també té índexs 
elevats en aquesta categoria. 
A Secundària, Sant Feliu 
apareix com la població valle-
sana amb més segregació, 
amb índex de 0,33 i 0,10. La 
segueixen Canovelles, les 
Franqueses i Parets.

“Un dels factors més 
importants a l’hora de com-

MUNICIPI Estranger 
(2018/2019)

NEE
(2018/2019)

Estranger 
(2021/2022)

NEE
(2021/2022)

Estranger 
(2022/2023)

NEE
(2022/2023)

L’Ametlla del Vallès 0,12 0,05 0,04 0,02 0,01 0,19

Caldes de Montbui 0,35 0,35 0,25 0,27 0,3 0,34

Canovelles 0,18 0,07 0,12 0,06 0,1 0,05

Cardedeu 0,14 0,16 0,13 0,11 0,08 0,09

Les Franqueses del Vallès 0,56 0,21 0,41 0,21 0,4 0,24

La Garriga 0,18 0,14 0,2 0,17 0,19 0,18

Granollers 0,35 0,21 0,28 0,16 0,29 0,17

La Llagosta 0,22 0,04 0,23 0,16 0,22 0,22

Lliçà d’Amunt 0,13 0,04 0,14 0,06 0,09 0,11

Lliçà de Vall 0,27 0,1 0,24 0 0,31 0,03

Llinars del Vallès 0,35 0,31 0,29 0,32 0,23 0,3

Mollet del Vallès 0,33 0,19 0,26 0,23 0,22 0,21

Montmeló 0,04 0,18 0 0,07 0,04 0,11

Montornès del Vallès 0,45 0,43 0,46 0,23 0,44 0,18

Parets del Vallès 0,31 0,24 0,26 0,25 0,25 0,33

La Roca del Vallès 0,18 0,16 0,28 0,19 0,22 0,19

Sant Celoni 0,2 0,08 0,09 0,1 0,09 0,14

Sant Feliu de Codines 0,33 0,44 0,21 0,09 0,18 0,02

Sant Fost de Campsentelles 0,23 0,05 0,18 0,07 0,15 0,03

Santa Eulàlia de Ronçana 0,18 0,27 0,28 0,19 0,33 0,17

Santa Maria de Palautordera 0,18 0,13 0,22 0,15 0,25 0,09

Vilanova del Vallès 0,16 0,17 0,07 0,05 0,06 0,04

Evolució dels nivells de segregació escolar dels municipis de més de 5.000 habitants a Primària respecte al curs 2018/2019

Les dades fan referència als nivells que van de P3 fins a 6è de Primària. *NEE: Necessitats educatives especials
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montornès 
és el desè poble 

del país amb 
millors dades 
a Secundària

El síndic destaca 
els bons resultats 
del Pacte contra 

la Segregació 
Escolar

L’Ametlla és el 
segon municipi 

català amb 
millors xifres 

a Primària

A catalunya 
s’ha reduït 
un 15% la 

segregació en els 
darrers cursos
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competència a l’hora d’actuar 
sobre el terreny” en matè-
ria de segregació escolar. 
Aguilera també atribueix la 
reducció de l’índex de dissi-
militud a les aules de Primà-
ria al fet que “tot el municipi 
és zona única”. “Tenim cinc 
escoles, tres a Corró d’Avall i 
dues a Bellavista, i les famí-
lies poden triar la que més 
els convingui en funció del 
projecte educatiu.”

“Hem apostat clarament 
per totes cinc escoles. Fem 
trobades periòdiques amb 
les famílies i les acompa-

nyem perquè coneguin cada 
projecte i decideixin quin 
els agrada més, ja sigui a 
Corró d’Avall o a Bellavista”, 
afegeix Aguilera. Quant a 
Secundària, el regidor apun-
ta que “tenim dos instituts, 
un a Corró i un a Bellavista, 
i ens consta que cada família 
va on vol anar. Per tant, jo no 
parlaria de segregació”.

D’altra banda la regidora 
d’Educació de Canovelles, 
Laura Santano, atribueix 
l’elevat índex de segregació 
escolar a les aules de Secun-
dària del seu municipi al fet 

de disposar només de dos 
instituts, un dels quals, el 
Domus d’Olivet, es troba 
lluny del centre de la pobla-
ció i en unes instal·lacions 
provisionals en forma de 
barracons.

“Com a Ajuntament tre-
ballem amb una comissió 
de garanties que reparteix 
l’alumnat pels diferents cen-
tres. En el cas de Primària 
funcionem bé i els índexs de 
segregació són baixos. Però 
és cert que a Secundària no 
estem tan bé, i això es deu al 
fet que un dels dos instituts 

es troba com es troba”, expli-
ca Santano.

“El Domus d’Olivet por-
ta 11 cursos en situació de 
provisionalitat, a l’espera de 
tenir assignat un terreny on 
construir la seva seu defi-
nitiva i desprendre’s dels 
actuals barracons. Això és 
un greuge comparatiu amb 
l’altre institut del municipi, 
el Bellulla. Hem parlat amb 
famílies a les quals els agra-
dava el projecte educatiu del 
Domus d’Olivet, però el van 
descartar per qüestions logís-
tiques”, conclou Santano.

L’Ajuntament 
de Sant Feliu 
“discrepa”  
de l’informe 
del síndic

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant 
Feliu no està d’acord amb 
les dades de l’informe del 
síndic de greuges, segons 
el qual la població es tro-
ba entre els municipis 
catalans de més de 5.000 
habitants amb més segre-
gació a Secundària –vegeu 
pàgina 2–. “Aquest estudi 
parteix d’unes premisses 
de les quals discrepo. 
Pressuposa que l’alum-
nat estranger suposa una 
problemàtica, la qual cosa 
és discutible”, afirma la 
regidora d’Educació, Laura 
Petit, qui també puntua-
litza que “l’alumnat amb 
necessitats especials es 
detecta un cop al centre i 
a partir d’aquí es comença 
a treballar, per tant és una 
informació posterior a la 
matrícula”.

Petit diu que “qui deci-
deix el centre educatiu 
són els pares” i insisteix 
en les nombroses “actuaci-
ons i inversions fetes des 
de l’Ajuntament durant 
els darrers quatre anys” 
per reduir la segregació 
escolar. També considera 
que “titllar Sant Feliu com 
un dels pobles amb més 
segregació escolar està 
fora de lloc”.

Víctor Velasco, durant un acte del Casal del Mestre a Granollers

El Casal del Mestre alerta 
que encara queda “feina per 
fer” en matèria de segregació

Granollers

O.S.

Malgrat la reducció del 15% 
dels nivells de segregació 
escolar que s’ha registrat al 
conjunt de Catalunya des de 
l’entrada en vigor del Pacte 
contra la Segregació Esco-
lar, el Casal del Mestre de 
Granollers-Vallès Oriental 
fa una valoració en positiu 
d’aquesta dada. “És cert que 
hem millorat però encara 
queda molta feina per fer. 
La valoració no pot ser posi-
tiva perquè encara no s’ha 
fet prou per revertir la situ-
ació”, apunta el president de 
l’entitat, Víctor Velasco, en 
declaracions a EL 9 NOU.

Des de les administracions 
encara no s’està fent tot allò 

que es podria i caldria fer 
per erradicar la segregació 
de les aules”, afegeix Velas-
co, qui assegura: “Des del 
Casal del Mestre seguirem 
treballant per reduir-la.”

Justament, el Casal del 
Mestre ha convocat de cara 
al 4 de febrer una xerrada-
debat sobre segregació esco-
lar que analitzarà la situació 
tant a Granollers com al 
conjunt de la comarca. Serà 
a 2/4 d’11 a l’espai La Saleta 
del carrer Torras i Bages 
–l’antic Gra–, sota el títol de 
“Ciutat educadora o ciutat 
segregadora?”, i comptarà 
amb la presència de Belen 
Tascón, presidenta d’AF-
FAC, i Josep Sànchez, docent 
i membre de la plataforma 
PEDEP.

L’índex 
de dissimilitud,  
eina per mesurar la 
segregació escolar

Granollers

L’eina que més sol utilitzar-
se per mesurar la segregació 
escolar és l’índex de dissi-
militud, un indicador que 
assenyala el percentatge 
d’alumnat d’un determinat 
territori que caldria redistri-
buir per garantir que hi ha 
una distribució equilibrada 
del conjunt de la població 
escolar. L’índex de dissimi-
litud pren valors del 0 a l’1, 
o bé del 0% al 100%. Com 
més elevat sigui el valor, més 
alt és el grau de segregació 
escolar del territori que s’es-
tà estudiant. Des del síndic 
de greuges s’insisteix que es 
tracta d’una mesura relativa i 
no absoluta, que mesura com 
d’equilibradament estan dis-
tribuïts dos grups, l’alumnat 
ordinari i el vulnerable, al 
llarg de tota la xarxa educa-
tiva.

Evolució dels nivells de segregació escolar dels municipis de més de 5.000 habitants a Secundària respecte al curs 2018/2019

MUNICIPI Estranger 
(2018/2019)

NEE
(2018/2019)

Estranger 
(2021/2022)

NEE
(2021/2022)

Estranger 
(2022/2023)

NEE
(2022/2023)

Caldes de Montbui 0,31 0,3 0,34 0,26 0,24 0,25

Canovelles 0,2 0,05 0,34 0,17 0,33 0,1

Cardedeu 0,05 0,29 0,15 0,06 0,15 0,1

Les Franqueses del Vallès 0,12 0,07 0,22 0,22 0,31 0,21

La Garriga 0,21 0,19 0,14 0,21 0,15 0,1

Granollers 0,26 0,12 0,2 0,1 0,19 0,08

La Llagosta 0,13 0,18 0,18 0,11 0,16 0,11

Lliçà d’Amunt 0,11 0,32 0,07 0,17 0,04 0,17

Llinars del Vallès 0,33 0,08 0,33 0,08 0,19 0,08

Mollet del Vallès 0,24 0,2 0,24 0,16 0,22 0,12

Montornès del Vallès 0,09 0,04 0,08 0,03 0,03 0,15

Parets del Vallès 0,4 0,07 0,25 0,24 0,27 0,23

Sant Celoni 0,15 0,1 0,2 0,04 0,2 0,07

Sant Feliu de Codines 0,32 0,35 0,37 0,41 0,33 0,03

Santa Maria de Palautordera 0,01 0,03 0,06 0,31 0,05 0,34

Les dades fan referència als nivells que van de primer a quart d’ESO. S’han exclòs els municipis que tenen menys de dos centres de Secundària.
*NEE: Necessitats educatives especials
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Un nou projecte dels Maristes perquè els
infants no callin davant dels abusos |
Catalunya Religió
ANNA GUIMERÀ –CR‘Trencar el silenci’ és el projecte que els Maristes i la Fundación
Edelvives han presentat aquest dijous 19 de gener al Palau Macaya de Barcelona. Es tracta
d’un seguit d’activitats per prevenir l’abús sexual en la infància i l’adolescència i que es posa a
disposició de qualsevol entitat educativa. L'objectiu és que els infants no callin davant
d'aquestes situacions.

En l'acte, que ha comptat amb l'assistència de més de 100 representants del món de l'educació,
el superior de la província marista de L’Hermitage, Gabriel Villa-Real, ha parlat del projecte com
“un pas molt interessant que la societat necessita”. El provincial ha fet èmfasi en la clau del
projecte: “Aquests materials ens donen les eines de treball per empoderar els infants per poder
fer un canvi social i cultural”

El coordinador de l’equip de Protecció a la Infància de Maristes L’Hermitage i director de l’escola
Maristes Sants - Les Corts de Barcelona, Raimon Novell, ha destacat el paper dels alumnes en
la creació del projecte: “Ells són els protagonistes essencials, han trencat el silenci i els hi hem
donat la veu”. “A partir de les seves aportacions i de la creació d’un clima de conversa, els
alumnes han desvetllat els seus neguits”, ha afegit Novell.

Raimon Novell també ha instat les escoles, educadors i institucions a donar una resposta
adequada als infants: “Nosaltres som els qui hem d’ajudar-los en qualsevol moment de les
seves vides”. “Hem de donar a conèixer els seus drets i a partir d’aquí, ells podran reaccionar
amb les eines de protecció que els hi hem proporcionat”, ha comentat el coordinador de l’equip
de Protecció a la Infància de Maristes L’Hermitage.

El programa permetrà visibilitzar més casos d’abús: “Hem de ser valents i fer aquest pas”

Novell ha parlat sobre el “dèficit” d’aquests materials dins del món educatiu. Ha assegurat que hi
ha una falta d’aquest tipus de material, per aquest motiu l’ofereixen a qualsevol organització que
la vulgui fer servir. Per a Novell, el programa permetrà visibilitzar més casos d’abús. “Hem de ser
valents i fer aquest pas”, ha conclòs el director de l’escola Maristes Sants - Les Corts de
Barcelona.

El director dels drets d’infància de Maristes, Llorenç Claramunt, ha exposat que els materials
s’han elaborat a partir d’un projecte encarregat l’any 2011 per part de l’Institut Marista, per dur a
terme accions de protecció a la infància. Des del 2013, tot el professorat s’ha format en aquest
àmbit i s’ha elaborat el material per la prevenció de l’assetjament.

Javier Cendoya, director general del grup Edelvives, ha remarcat que elaborar i compartir
aquests materials per part de Maristes i Baula és “un exercici de compromís, de coherència i de
valentia”.

"el projecte ajudarà a empoderar els infants perquè puguin saber que està bé i malament"

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-projecte-dels-maristes-perque-infants-no
https://www.maristes.cat/


Des de la Generalitat, hi ha participat la directora general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, Ester Cabanes, destacant que el material “ajudarà que els nens i les nenes no
arribin a patir l’abús sexual, empoderant-los perquè puguin saber el que està bé i malament”.
També els permetrà “expressar-se i identificar a qui poden demanar ajuda en cas que ho
necessitin”.

En l’acte també hi han intervingut adolescents que han participat de les tutories i han treballat de
primera mà amb els materials. Els estudiants de 2n de Batxillerat de Maristes Sants-Les Corts,
Bartomeu Tortellà i Siyi Cheng, han explicat que “les tutories ens han permès veure que els
casos estan molt més propers a nosaltres del que ens imaginem i també poder ajudar a
identificar l’abús i saber com explicar-lo”. Un treball que han fet amb unes dinàmiques que els
han ajudat a “empatitzar en cada situació utilitzant eines com el joc de rol que permet posar-nos
al lloc de cada persona i veure, per exemple, com la víctima de vegades es pot sentir culpable”.

Per significar l’acord entre les dues entitats, en l’acte també ha tingut lloc la firma de l’aliança
entre el provincial de L’Hermiatge, Gabriel Villa-Real, i el director de la Fundación Edelvives,
Juan Pedro Castellano.

'Trencar el silenci'

El projecte 'Trencar el silenci' incorpora eines perquè els educadors puguin treballar amb els
alumnes en la protecció i prevenció de possibles conductes de risc. També planteja com
informar i denunciar qualsevol situació en què es puguin trobar. Els materials es
poden incorporar en qualsevol campanya que s'organitzi en escoles, obres socials, moviments
de lleure, clubs esportius o entitats i institucions que treballin amb infants i joves en la prevenció
de l'abús sexual.

Des de fa 7 anys els Maristes treballen amb aquests materials i ara, havent valorat l'impacte
positiu que estan tenint, es fa una passa més amb un acord amb Baula-Edelvives per poder
reunir el material, editar-lo i posar-lo a disposició de tota la societat.

Empoderament, prevenció i autoprotecció 
El material està format per trenta-quatre sessions: sis a Educació Infantil, quinze a Educació
Primària, vuit a Educació Secundària i quatre a Batxillerat, dissenyades per treballar la
prevenció de l’abús sexual dels infants i joves.

En les sessions es plantegen situacions i contextos propers als infants i joves, amb la finalitat de
facilitar-los la presa de decisions sobre la seva pròpia seguretat i que puguin protegir-se i
sàpiguen a qui i a on han de demanar ajuda. La metodologia emprada és variada i motivadora,
per poder afavorir la participació dels infants i joves, gràcies a la combinació d’estones de treball
individual, en petit grup i en gran grup.

El material estarà accessible online a través d'una llicència, igual que qualsevol altre llibre
digital, en la plataforma de Baula Digital.

https://edelvivesdigital.com/
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'Trencar el silenci': los colegios maristas de
Catalunya, por el 'nunca más' a los abusos
sexuales
Los diez colegios Maristas de Cataluña han elaborado y utilizado durante los últimos seis
años material pedagógico innovador para ayudar a sus alumnos y profesores a prevenir,
detectar, evitar y denunciar posibles casos de abusos sexuales.

Según los Maristas, gracias al uso del material, en cada curso escolar han aflorado una veintena
de casos de abusos sexuales entre sus estudiantes, que en el 90 % de los casos se produjeron
en el ámbito familiar y en el 10 % restante fueron agredidos por sus compañeros.

El material elaborado por los maristas, que se presentó este jueves en Barcelona, se reúne bajo
el epígrafe "Trencar el silenci" (Romper el silencio) y estarán accesibles en formato en línea.

La orientadora de los Maristas Júlia Slater ha explicado a EFE que el material está formado
por 34 sesiones de tutoría dirigidas a los alumnos desde Infantil 3 hasta segundo de
bachillerato pero que sus efectos "van más allá de la acción tutorial" porque "se genera un
clima de confianza con el tutor que facilita hablar de agresiones sexuales sin que sea tabú".

De hecho, según la orientadora, muchos de los casos detectados se han revelado en las tutorías
donde los profesores "han descubierto a niños más nerviosos de lo habitual o incluso llorando" y
también en las clases.

"Cuando detectamos un caso, lo tratamos en el Equipo de Protección a la Infancia de
Maristas para explorar las vías de solución y algunos que han llegado a Fiscalía de Menores y a
la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat", ha afirmado Júlia Slater.

Las sesiones de tutoría, que los Maristas han diseñado junto a Baula-Edelvives, se han
adecuado a la sensibilidad de los alumnos según su edad y ofrecen actividades para trabajar de
manera individual o en grupo.

Así, se pretende que los alumnos de 3 años "tomen conciencia de su cuerpo" y que puedan
explicar lo que sienten a partir de la autoexploración, del masaje y del trabajo con diferentes
texturas para que "sean capaces de detectar qué les gusta y qué les molesta y verbalizarlo", ha
dicho la orientadora.

Avanzando en la misma linea, el objetivo entre los alumnos de 4 años es "que sepan identificar
a alguien en quien confiar para pedir ayuda" y para ello "se trabaja el tema del secreto,
revelando que si nos produce vergüenza o nos hace sentir mal, el secreto no es bueno para
nosotros", ha descrito Júlia Slater, que ha añadido que en Infantil 5 se orienta a los niños para
"poner límites de una manera natural".

Estas estrategias de autoconomiento y para buscar mecanismos de protección entre los más
pequeños se trabajan desde la autoexploración, el conocimiento del otro y cuentos como
"Sensibles", que "aborda el respecto desde la diferencia", ha indicado la orientadora.

https://www.religiondigital.org/educacion/Trencar-silenci-colegios-maristas-sexuales-edelvives-lucha-abusos-menores-cataluna_0_2525747409.html
https://trencarelsilenci.com/


Relaciones positivas

En primaria, donde "las semillas iniciales aparecen de una manera definida", se pretende que
los alumnos "sepan valorar su cuerpo y aprendan a decir 'no' de manera natural, estableciendo
relaciones positivas", ha dicho Júlia Slater.

En esta etapa, para los alumnos más mayores el material propone como herramienta de
reflexión los cuentos "El vecino de la escalera", en el que aparecen los abusos sexuales
infantiles de manera explícita y las estrategias de autoprotección que se deben seguir o "Chilla
fuerte, Estela", donde se relata la historia de abusos sexuales sufridos por una niña por parte de
su tío y que orienta para "saber negarse sin sentimiento de culpa".

Para trabajar los relatos, se proponen dinámicas de grupo orientadas con el fin de que los
niños "puedan identificar situaciones de abuso" y "extrapolarlas a su vida" ha dicho la
orientadora.

El trabajo entre los alumnos de ESO se centra en los valores de la amistad, la fiabilidad de la
información, la estrategia de la autoprotección y el sentido de la imprudencia.

Desde videos como "Tom Story", que muestra como un chico acaba siendo abusado
debido a un mal uso de las redes sociales, se incide en conceptos como "el error de sentirse
culpable cuando se es víctima", se desmitifican ideas como que el abuso "ha sido provocado por
el abusado" y se orienta en estrategias para pedir ayuda, detalla Slater.

Con una visión "mucho más adulta" se trata el tema entre los estudiantes de bachillerato, a los
que se orienta también para "ser agente activo y ayudar en casos de abusos sexuales a otras
personas", lo que se trabaja en dinámicas de grupo desde el análisis de videos como "The
Lake".

Abusos en los colegios maristas

En los últimos años, un total de 18 profesores o monitores de colegios Maristas han sido
denunciados por abusos cometidos desde los años 60, aunque solo uno de ellos, el profesor de
Educación Física Joaquín Betínez, ha llegado a juicio y ha sido condenado, mientras que el
resto de denuncias han sido archivadas porque habían prescrito.

En 2020, las provincias maristas de Compostela, Ibérica y Mediterránea suscribieron sendos
acuerdos de colaboración con Betania, asociación independiente para acoger y acompañar a
las víctimas de abusos sexuales en contextos institucionales religiosos, en los casos prescritos
ante la justicia ordinaria.

Ese mismo año, la Congregación de los Maristas de Cataluña indemnizó con 400.000 euros a
25 exalumnos que sufrieron abusos sexuales desde los años 60, siendo la primera
institución religiosa de España en reparar a las víctimas por unos hechos prescritos
judicialmente.

Te regalamos ‘Joseph Ratzinger / Benedicto XVI. Quince miradas’
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Alegría subraya que el Gobierno “siempre
estudia todas las enmiendas” como la del
posicionamiento político de los claustros
MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, subrayó
que el Gobierno “siempre” ha estudiado “todas las enmiendas”, “sea la Ley de Universidades o
sea la propia Ley de Educación”.

Así se pronunció en una entrevista en Servimedia respecto a la polémica suscitada por la Ley de
Universidades, en cuyo trámite parlamentario se ha presentado una enmienda de Esquerra
Republicana y Bildu que, según han denunciado más de 1.000 profesores a través de la
plataforma Universitaries per la Convivència y el propio presidente de Castilla-La Mancha, el
socialista Emiliano García-Page, ampara pronunciamientos ideológicos de los claustros.

“Lógicamente, nosotros de entrada nunca rechazamos de plano las distintas propuestas o
enmiendas que llegan al grupo socialista de otros grupos políticos”, remarcó.

Alegría indicó también que, desde 2018, el Gobierno ha tenido “una capacidad muy importante,
no solamente de aprobar leyes, sino de escuchar y dialogar con todos, con el objetivo y la
necesidad de mejorar leyes como, por ejemplo, en este caso la última Ley Universitaria”.

“De lo que se trata en un avanzado siglo XXI es de trabajar en una normativa que ayudará en
ese proceso de internacionalización de nuestras universidades. En colaboración, por supuesto,
con las propias universidades y las comunidades autónomas que son quienes tienen la
competencia. Y tanto la propia Ley de Universidades como la educativa han sido y están siendo
muy dialogadas y muy debatidas con las administraciones autonómicas”, concluyó.

El Ministerio que dirige Joan Subirats respondió hace unos días a las críticas del millar de
profesores que "es falso que se haya aprobado que los claustros deban posicionarse sobre las
cuestiones que analicen y debatan". "La formulación que finalmente adoptaría el precepto en su
tramitación parlamentaria no incorpora la posibilidad de que el claustro se posicione, sino que
exclusivamente establece que tendrá entre sus funciones: analizar y debatir otras temáticas de
especial trascendencia", comentó.

(SERVIMEDIA) 22-ENE-2023 11:43 (GMT +1) AHP/NBC/mjg

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.

https://www.lavanguardia.com/politica/20230122/8700872/alegria-subraya-gobierno-siempre-estudia-todas-enmiendas-posicionamiento-politico-claustros.html


Mitjà: regio7.cat

Publicat: 22/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 405.493
Lectores

Valor: 838€

URL: https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2023/01/22/e...

Educació analitza àmbits per oferir més
cicles formatius a Puigcerdà - Regió7
L’Ajuntament de Puigcerdà i el departament d’Educació analitzen quins àmbits de
l’ensenyament poden ser els adequats per afegir-los a l’oferta de Cicles Formatius de l’Institut
Pere Borrell i alhora quins canvis ha d’activar en els actuals cicles perquè es puguin compaginar
millor amb les pràctiques a les empreses.

Els dirigents polítics locals i del departament s’han proposat ampliar el ventall formatiu per la
franja d’edat dels alumnes de secundària perquè actualment els costa omplir les places del curs
de Cuina i Gastronomia. Des del mes de setembre de l’any 2018 l’institut Pere Borrell de
Puigcerdà, l’únic públic de la comarca, ofereix el cicle formatiu de Cuina i Gastronomia amb una
vintena d’alumnes en els primers cursos. El departament i el consistori van consensuar oferir
aquesta formació perquè és la que pot formar treballadors en sectors que generen molts llocs de
treball a la mateixa Cerdanya. Amb tot, però, en aquests quatre anys acadèmics que acumula ja
la proposta, els gestors educatius han copsat que curs costa atraure nous alumnes sovint no
perquè no hi hagi joves disposats sinó perquè la gran demanda de treballadors fa que molts no
puguin compaginar la feina amb els estudis.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «amb el departament hem parlat de
quines possibilitats tenim d’ampliar els cicles formatius i de quines dificultats i reptes tenim amb
els cicles actuals, com el de Cuina i Gastronomia, que ens costa d’omplir». En aquest sentit,
l’alcalde ha argumentat que «estem mirant quines accions podem fer amb el departament,
perquè és un sector en el que hi ha tanta demanda de ma d’ocupació, en un lloc on es fa
formació dual, ens costa que tiri endavant aquesta formació dual perquè quan una empresa
necessita personal, el necessita per avui, no per d’aquí a dos anys».

Pel que fa a la recerca de nous àmbits formatius, son de sectors relacionats amb l’economia de
la Cerdanya com ara la producció agroalimentària en el sectors primaris o els serveis
complementaris relacionats amb el turisme.
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Disposats a tancar-se a l’escola Tres Pins
en defensa de l’alumnat sord
L’educació bilingüe -llengua oral i llengua de signes- de l’alumnat sord a l’ESO està en perill a
la ciutat i, de fet, recentment la plataforma Volem Signar i Escoltar va retreure per carta al
Consorci d’Educació de Barcelona la inconcreció del model i el fet que la decisió no tingués en
compte les famílies.

Teòricament la lluita de les famílies de l’Escola Tres Pins (Poble-sec) havia arribat a bon port el
passat dijous, quan el Consorci d’Educació es va comprometre a que l’Institut Bosc de
Montjuïc oferís llengua de signes a l’ESO el proper curs 2024-25. Oli en un llum… però amb
lletra petita que l’enfosqueix.

La decisió del Consorci

Marian González, presidenta de la plataforma Volem Signar i Escoltar, relata que el passat
dijous va rebre un correu de la gerent del Consorci, Mercè Massa, comunicant-los la proposta.

En el missatge s’explicava que passar a l’Institut Bosc “garanteix el model bilingüe en el pas a
l’ESO i preveu la presència de psicopedagogs formats en llengua de signes catalana”, els quals
rebran formació per dominar aspectes bàsics d’aquesta llengua i comunicar-se amb els fills i
filles. “Treballarem per tal que aquesta nova mesura doni resposta a les necessitats
educatives de tot l’alumnat”, concloïa la carta.

Les raons del desacord

“No és una bona notícia, encara que d’entrada ho sembli”, assegura González. Per això des de
Volem Signar i Escoltar, l’Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE) i la
pròpia Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de Tres Pins han enviat una rèplica a Mercè
Massa en què manifesten un desacord total amb la proposta.

L’acusen d’incomplir la LOMLOE, que estableix que “la identificació i valoració de les
necessitats educatives d’aquest alumnat es farà el més aviat possible, per professionals
especialistes i seran preceptivament informats i escoltats els pares, mares o tutors legals de
l’alumnat”. En aquest sentit, doncs, retreuen al Consorci que no els hagin permès expressar-se
perquè d’aquesta manera “vulneren directament els nostres drets com a famílies”.

Mètodes diferents de treball

D’altra banda, recorden a la gerent del Consorci que la manera de treballar de l’Institut Bosc de
Montjuïc “no és gens semblant a la de l’Escola Tres Pins ni dona continuïtat al projecte
educatiu del centre (PEC) ni al projecte lingüístic”.

A més, consideren que a l’INS El Bosc no tenen coneixement sobre bilingüisme, ni sobre
llengua de signes catalana, ni sobre les necessitats educatives i lingüístiques de la infància i
adolescència sorda. “No estan preparats per rebre alumnat sord al setembre i possiblement
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a aquestes alçades ni els professionals ni l’equip directiu del centre sàpiga que s’implantarà
aquest projecte amb aquesta immediatesa”.

Desenvolupament integral i òptim

Les entitats firmants demanen un bilingüisme “real i de qualitat” lluny de “la perspectiva
rehabilitadora i medicalitzada del CREDA” (Centre de recursos educatius per a deficients
auditius) de Barcelona per tal que els nens sords obtinguin “un desenvolupament integral òptim
des del punt de vista lingüístic, cognitiu i psicosocial”.

De retruc, aprofiten l’avinentesa per recordar que fa prop de set anys van proposar portar el
projecte bilingüe a l’ESO al nou INS Viladomat “però se’ns va negar rotundament i van
segregar i discriminar els nostres fills i filles sordes per motiu de llengua”.

La rèplica a Mercè Massa conclou amb la petició de ser escoltats per l’Administració per tal de
valorar “la millor resposta educativa pels nostres fills i filles sordes a l’ESO”. La carta també
s’ha tramès a la Directora General d’Educació Inclusiva del Departament d’Educació, Laia Asso,
“qui es va comprometre a principis d’octubre a donar-nos una resposta i continuem a l’espera”.

Petició de reunió urgent amb l’alcaldessa

Les tres associacions han decidit anar un pas més enllà i aquest dilluns a primera hora del matí
demanaran per carta a l’alcaldessa una reunió urgent per traslladar-li que no accepten la decisió
del Consorci d’enviar l’alumnat sord a fer l’ESO a l’Institut El Bosc. “Prendrem les mesures
necessàries per aturar aquest despropòsit”, entre les quals s’inclou la possibilitat de tancar-se
dins de la pròpia Escola Tres Pins; de fet ja s’hi estan organitzant per portar-ho a terme.

Volem Signar i Escolar, APANSCE i l’AFA de l’escola municipal Tres Pins exposen a Colau que
els infants i adolescents sords “estan patint una situació educativa de greu vulneració de drets
que implica l’Ajuntament, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona”.
Els acusen d’un “maltracte institucional cap a la infància sorda i llurs famílies” i, de l’altra,
d’incomplir les lleis catalanes, estatals i internacionals respecte l’alumnat sord. “Ja no podem
més”.

Recurs pendent de resoldre

La carta, firmada per Marian González, Josep Maria Mateos, president de l’AFA Tres Pins i
Mònica Fernández, presidenta d’APANSCE, recorda que hi ha obert un contenciós administratiu
interposat contra el Departament d’Educació, amb sentència desfavorable no ferma contra la
qual han presentat recurs. “Arribarem on calgui fins que la justícia ens doni la raó” i de fet ja
estan preparant una petició a escala europea.

Les tres entitats expliquen que fins el 19 de gener l’alumnat sord català que estudia en modalitat
educativa bilingüe -llengua de signes catalana i llengües orals- encara no tenia un institut que
donés continuïtat a la modalitat educativa per cursar l’ESO “en condicions d’equitat”.

Per tant, els sobta que atenent el fet que l’escola municipal Tres Pins, “l’únic centre ordinari amb
projecte bilingüe de tot el país i referent a l’Estat”, el Consorci trigués fins el passat dijous a



donar-los una resposta, “que no respon en absolut a les necessitats educatives ni lingüístiques
dels nostres fills i filles sordes”.

Risc d’aïllament

Qualifiquen de “lamentable” la proposta de Mercè Massa de traslladar els infants sords que
acabin primària a l’INS El Bosc -també de titularitat municipal- perquè el proper curs 2023-24
només hi aniria un únic nen sord, “cosa que li provocaria un total aïllament“. La família opta
perquè el nen repeteixi a Tres Pins i faci el pas a secundària amb cinc companys sords que ara
cursen cinquè, “assegurant així un mínim entorn signant”.

A més, destaquen la importància de tenir una comunitat educativa “sensible” cap a les diversitats
funcionals i creuen que a Tres Pins les famílies oïdores amb fills i filles oïdores “fan un gran
esforç per comunicar-se amb les famílies sordes. No podem perdre aquest exemple de
comunitat educativa inclusiva“.

Asseguren que l’INS El Bosc hauria de realitzar “una renovació pedagògica molt
significativa” per poder adequar-se a les necessitats específiques de l’alumnat sord. Per tot
plegat, proposen que l’Escola Tres Pins esdevingui institut escola “per donar continuïtat al
projecte lingüístic específic del centre, mantenir un entorn ric lingüístic en llengua de signes
catalana i millorar-lo”.

Voluntat política

L’objectiu és que tant els alumnes sords com els oïdors puguin fer junts el pas cap a la
secundària, “assegurant la veritable inclusió de l’alumnat sord” però lamenten que el Consorci
“s’hi negui rotundament, en ser Tres Pins una escola d’una sola línia. Si es vol, es pot, és
qüestió de voluntat política i justícia social”.

La carta conclou esperant la resposta de l’alcaldessa, amb el desig que “l’Administració
educativa faci un pas enrere i compleixi amb la seva obligació, que és la de vetllar per tot
l’alumnat sense oblidar ningú”.
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Girona-Gironès

n L’advocat i exregidor Carles Ri-
bas va presentar, ahir i interna-
ment, la nova formació política, 
Ara Girona, que encapçalarà per 
les propers eleccions municipals.  
Va definir la candidatura com de 
«centre catalanista» i va explicar 
que després de l’experiència de 
nou anys a l’Ajuntament com a re-

gidor, entenia la política com a un 
servei públic: «La política és servir. 
I per servir s’ha d’escoltar a la gent». 
Va dir que per recuperar aquesta 
vocació de servei, «un grup d’ho-
mes i dones han decidit afrontar el 
repte de canviar Girona i obrir 
l’Ajuntament als seus ciutadans». 

A la presentació hi van assistir 
representants de moviments mu-
nicipalistes i veïnals de la ciutat i  
organitzacions polítiques que re-
presenten el centre catalanista com 
el PDeCAT, Ara Cat, PNC, Conver-
gents i Centrem.  El president del 
PDeCAT, David Bonvehí, va expli-
car que «el municipalisme ha de 

tornar a ser a pal de paller del país».  
El diputat al congrés per PDeCAT,  
Sergi Miquel, va explicar que un 
grup de gent liderat per  Ribas de-
cideixen fer un pas per servir a la 
ciutat i als seus ciutadans i «canvi-
ar la inèrcia actual i tornar a posar 
Girona al lloc que es mereix».  

Ribas - Oliva 

Mentrestant, la plataforma Girona 
x Girona, que lidera el també exre-
gidor Quim Oliva, ha trencat les ne-
gociacions per entrar a la candida-
tura de Ribas. Oliva considera que 
no es tracta les dues formacions 
amb igualtat ni amb respecte».   

Ribas (Ara Girona): «Em presento a les 
eleccions per escoltar i servir la gent»

TAPI CARRERAS. GIRONA

u La plataforma Girona x 
Girona que lidera l’exregidor 
Quim Oliva trenca les  
negociacions per unir-s’hi

u ACTE DE PRESENTACIÓ. Per primera vegada, una dona comandarà la 

Policia Local de Cassà de la Selva. L’acte de possessió de la nova caporala 

va tenir lloc ahir a la Sala de Plens de l’Ajuntament, on hi van assistir dife-

rents càrrecs del consistori i també agents de la policia.

Primera caporala a la Policia de Cassà
AJUNTAMENT DE CASSÀ

n Als passadissos de l’institut 
Santa Eugènia de Girona s’hi par-
len fins a 25 idiomes diferents. Per 
això, la conservació del català 
s’ha convertit en el pal de paller. 
Després d’impulsar, el curs pas-
sat, un projecte per a acabar amb 
els barbarismes, enguany el cen-
tre ha posat el focus en recuperar 
els refranys populars. 

I és que el gran repte, subscriu 
la responsable del Departament 
de Català de l’equipament, Do-
lors Vilamitjana, és «posar en 
pràctica la llengua catalana més 
enllà de les aules», sobretot, en el 
dia a dia dels alumnes que no són 
catalanoparlants. «Hem de saber 
estimular als estudiants per a do-
nar un impuls oral al català», 
apunta Vilamitjana, que afegeix 
que «podem seguir utilitzant re-
franys del segle 16 perquè encara 
són vàlids i populars, sobretot en 
entorns rurals». A més, apunta 
que «hem de conscienciar als 
alumnes que el català no és no-
més una llengua acadèmica, sinó 
que també és d’ús col·loquial», 
apunta la docent, que defensa 
que «les llengües han d’estar en 
contacte, però mai en conflicte». 

D’aquesta manera, han selec-
cionat 200 frases fetes que formen 
part de la saviesa popular «per a 
descriure els mesos de l’any». 
Així, cada trenta dies, instal·len 12 
nous refranys a la porta d’entrada 
del centre educatiu per a fer-los 
visibles per a tot l’alumnat, així 
com també a les parets del centre 
educatiu. Però aquest ha estat no-
més el primer contacte amb els 
refranys. I és que els alumnes, des 
de 1r d’ESO fins a 2n de Batxille-
rat, també confeccionen treballs 
per a explorar el significat de les 
frases fetes i ja s’han començat a 
preparar per a un concurs de re-
franys, que el centre educatiu ce-
lebrarà per Sant Jordi. «Estan 
aprenent la part més genuïna de 
la saviesa popular», celebra. 

L'altra pota del projecte passa 
per portar els refranys i les dites 
populars fora de les aules, un rep-
te per a palpar el pols a la ciuta-
dania, fomentar la investigació i 
fer pedagogia. Així, un grup 
d'alumnes de 4t d'ESO van tras-
lladar alguns dels rètols amb fra-
ses fetes a l'aparador d'un establi-
ment de la ciutat (la Fruiteria 
Montilivi) per a fer una enquesta 
a peu de carrer. 

Una de les principals conclu-
sions que van extreure del treball 
de camp, apunta l’estudiant Ari-
ana Ciont, és que «els joves no uti-
litzen refranys perquè consideren 
que són innecessaris». En el seu 
cas, tot i que amb el seu nucli fa-
miliar interactua en romanès, de-
fensa que a partir d’ara els vol in-
corporar al seu vocabulari més 
quotidià: «És una manera més 
poètica de comunicar-se», sen-
tencia. Tot i això, apunta que el re-
frany més conegut pels enques-

tats sempre era el mateix: «A 
l’abril, aigües mil», assegura Ci-
ont. D’entre les frases que van 
col·locar a l’aparador, el públic en 
reconeixia una minoria. «Com a 
màxim els sonaven una o dies di-
tes», sosté. Les persones de més 
edat que van participar en l’en-
questa, assegura l’estudiant, es 
posaven les mans al cap amb el 
desinterès del públic general per 
les dites: «Ens van encoratjar a 
utilitzar refranys perquè els fa por 
que tota aquesta saviesa popular 
es perdi», assenyala. I ha fet efec-
te: «El projecte ens ha ajudat a ser 
conscients que els refranys són 
patrimoni de la llengua catalana 
i que si els deixem de fer servir, 
s’extingiran», alerta. 

Aquesta experiència, a més, 
també ha servit per a crear cohe-
sió de grup, així com també per a 
conèixer Catalunya a través de la 
seva meteorologia. «La transmis-
sió oral ens ha permès conèixer la 
Catalunya d’abans i el clima que 
hi havia», celebra l’estudiant. 

Actualitzar les dites 
Amb tot, Ciont admet que alguns 
refranys s’haurien d’adaptar als 
nous temps perquè «han quedat 
obsolets». En aquest sentit, l’estu-
diant reconeix que s’hauria de 
plasmar l’impacte del canvi cli-
màtic: «Una de les meves dites 
preferides és ‘Any de neu, any de 
Déu’, però enguany s’ha fet evi-
dent que de neu no n’hi ha», sub-
ratlla. La idea, confessa Vilamit-
jana, és que a final de curs cada 
alumne creï dos nous refranys.

Un projecte de 
l’institut Santa 
Eugènia vol 
ressuscitar l’ús 
dels refranys
u Alumnes avaluen l’estat de salut de les frases 
fetes a peu de carrer i conclouen que els joves no 
les utilitzen perquè les titllen «d’innecessàries»

MERITXELL COMAS. GIRONA

Alumnes de l’institut Santa Eugènia de Girona, en el marc del projecte de recuperació de dites. INSTITUT SANTA EUGÈNIA

Alerten que les dites 
populars són patrimoni 
de la llengua catalana i 
«si les deixem de fer 
servir, s’extingiran»
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Maristes, Escolàpies, 

Acadèmia Igualada, 

Emili Vallès, Monalco, 

Diví Pastor, Dolors 

Martí i Escola Pia 

participen en 

el projecte

Vuit escoles i més de 300 alumnes 
de Primària d’Igualada crearan 
aquest curs una Cooperativa escolar

SOCIETAT 

U
n any més, es duu a 
terme a Igualada el 
projecte ‘Cultura em-

prenedora a l’Escola’, impulsat 
per la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest programa 
és que, durant un curs escolar, 
l’alumnat creï i gestioni una 
cooperativa escolar amb el su-
port del centre educatiu, l’ad-
ministració local, les empreses 
i altres entitats de la seva loca-
litat. 
L’Ajuntament d’Igualada i els 
centres educatius treballen 
conjuntament per la promo-
ció i impuls de l’emprenedoria 
i la innovació entre l’alumnat 
dels diferents centres partici-
pants. Enguany el programa 
es desenvolupa a les escoles 
dels Maristes, Escolàpies, Aca-
dèmia Igualada, Emili Vallès, 
Col•legi Monalco, Mare del 
Diví Pastor, Escola Pia i Esco-
la Dolors Martí i compta amb 
la participació de més de 300 
alumnes de 5è de primària. 
En global, més de 8.800 alum-
nes de 228 centres educatius 
de 98 municipis de la demar-
cació de Barcelona participen 
al projecte Cultura emprene-
dora a l’escola durant el curs 
2022-2023. Gràcies a aquest 
projecte està previst que es 
creïn prop de 400 cooperati-
ves escolars, 13 a Igualada a 
les que el servei de dinamit-
zació econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada dona suport i 
assessorament.

TROBADA A IG-NOVA

En aquest sentit, el passat mes 
de desembre, el consell rector 
de les cooperatives Maristes 

SOCIETAT 

E
ls Mossos d’Esquadra 
van detenir el dia 11 de 
gener dos homes de 36 i 

45 anys, com a presumptes au-
tors de dos delictes de robatori 
amb força.
Entre el 10 i 11 de gener es van 
produir dos robatoris amb for-
ça a Igualada, un a l’interior 
d’un domicili i l’altre en una 
empresa. En els dos fets els 
lladres van utilitzar el mateix 
modus operandi: van esca-
lar fins el balcó i després van 
forçar la finestra. De l’interior 
del domicili van sostreure un 
DVD, i de l’empresa es van en-
dur ordinadors portàtils, telè-
fons mòbils i tauletes.

SOCIETAT 

F errocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) 
ha tancat l’any 2022 amb 

79 milions de persones usuàri-
es a les Línies Metropolitanes 
(Barcelona-Vallès i Llobre-
gat-Anoia), el que suposa un 
increment del 29% respecte 
la demanda de l’any 2021, un 
34,1% si parlem únicament de 
la línia d’Igualada i Manresa a 
Barcelona. Si es compara amb 
les dades de l’any 2019, abans 
de la pandèmia, la recuperació 
del passatge se situa a l’entorn 
del 90% a les dues línies.
Les dades mostren com Fer-
rocarrils recupera progressi-
vament el volum de viatgers 
d’abans de la pandèmia, crei-
xent cada any i augmentant el 
número de persones usuàries. 
La recuperació arriba a ser de 

Brain i Hard Work dels Maris-
tes Igualada, Green revolution 
team i Escooloràpies de les Es-
colàpies, Tarantics de l’Acadè-
mia Igualada, Cooperamili de 
l’Emili Vallès, Manual copins 
i Redavetscoop del col·legi 
Monalco, Be Green de l’escola 
Mare del Diví Pastor, Creative 
company i Pia creativa de l’Es-
cola Pia i Domacoop i Dolors 
Roll de l’escola Dolors Martí 
van fer una sessió virtual amb 
IG-Nova Tecnoespai. 
Durant la sessió, van pre-
sentar els estatuts i l’acta de 
constitució i van fer efectiva 
l’alta al registre de coopera-
tives a la tècnica d’empresa, 
amb qui van intercanviar im-

pressions sobre el procés que 
havien seguit fins al moment 
per a la constitució de la co-
operativa, l’elecció del consell 
rector, el nom i el producte 
que elaboraran. Igualment, 
els membres de la cooperativa 
van comentar amb al tècnic 
d’assessorament empresarial 
de l’Ajuntament d’Igualada 
diferents aspectes sobre l’elec-
ció del producte, la viabilitat, 
la venda o l’estudi de mercat, 
entre altres.
Ara, la majoria de coopera-
tives es troben en ple procés 
d’elecció i producció dels pro-
ductes, la venda dels quals es 
realitzarà durant el mes de 
maig-juny en un mercat.
Aquesta és l’onzena edició del 
projecte a la ciutat, en el marc 
del qual s’han registrat més 
de 100 cooperatives escolars. 
El programa ‘Cultura empre-
nedora a l’escola’ està impulsat 
per la Diputació de Barcelona 
i coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada. 

El mateix dia 11 els mossos 
van localitzar a Ripollet (Va-
llès Occidental) dues perso-
nes que portaven unes mot-
xilles sostretes de l’empresa. 
Davant d’això, els agents van 
sol·licitar entrar al seu domi-
cili on es va localitzar part del 
material sostret a l’empresa 
i altres objectes de dubtosa 
procedència.
Davant d’aquests fets, els 
agents van detenir els dos ho-
mes com a presumptes autors 
de dos robatoris amb força.
Els detinguts van passar el 13 
de gener a disposició del jut-
jat d’instrucció en funcions de 
guàrdia de Cerdanyola del Va-
llès, el qual va decretar ingrés a 
presó per un d’ells i llibertat amb 
mesures cautelars per l’altre. 

Detinguts dos homes per 
robar en un domicili i una 
empresa de la ciutat

prop del 100% en la demanda 
en hora punta.
A la línia Llobregat-Anoia, 
amb 21,93 milions de viatges, 
l’increment respecte 2021 és 
del 34,1%, superant aquest in-
crement municipis com Abrera 
(39,5%), Monistrol de Mont-
serrat (96,7%), Castellbell i 
el Vilar (83,4%), Sant Esteve 
Sesrovires (46,5%), Masquefa 
(42,1%), Piera (47%) i Capella-
des (50,4%).
El president de Ferrocarrils, 
Toni Segarra i Barreto, valora 
positivament aquestes xifres: 
“Ja hem recuperat el 90% de la 
demanda del 2019, abans de la 
pandèmia, i això és positiu per-
què demostra que les persones 
usuàries han recuperat l’hàbit 
de moure’s amb tren i, per tant, 
desplaçar-se d’una manera 
sostenible”. Tot i això, Segarra 
apunta que la pandèmia “ha 
provocat canvis d’hàbits, so-
bretot amb el teletreball, que 
han vingut per quedar-se. Da-
vant d’això, hem de ser capaços 
d’atreure més demanda, arri-
bar a nous usuaris i oferir una 
alternativa potent i atractiva 
per a tot tipus d’usuaris”.
L’Índex de Control de Qualitat, 
indicador que permet a FGC 
controlar diàriament i de ma-
nera objectiva el grau de com-
pliment del servei real respecte 
al servei programat, ha sigut 
del 98,6% a Llobregat-Anoia. 

Increment del 34% de 
passatgers a la línia 
Llobregat-Anoia dels FGC

I G U A L A D A

TOTS 

ELS 

PERFUMS 

EN UNA 

SOLA MARCA

Comandes online al tel. 639 363 965

C/ de l’Argent núm. 25, Igualada.
igualada@perfumhada.es

Perfums, ambientadors 

i cosmètica amb la teva 
aroma preferida amb un 

10% de descompte 
i un 15% en 

seleccions concretes
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Molins presenta l’aliança Magnet entre
l’Escola Madorell i CCiTUB
L’Escola Madorell ha iniciat aquest curs 2022-23 el projecte d’innovació educativa en aliança
amb els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB). El projecte
fomentarà l’aprenentatge científic i tecnològic de l’alumnat. El centre forma part del programa
“Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, en el que ja han participat 36 centres educatius d’arreu
de Catalunya.

L’Escola Madorell ha acollit la presentació del programa Magnet, que ha comptat amb la
participació de representants de les institucions que l’impulsen, l’Ajuntament de Molins de Rei,
el Departament d’Educació, la Fundació Bofill, els Centres Científics i Tecnològics de la
Universitat de Barcelona i el centre educatiu molinenc.

La cap d’estudis de l’Escola Madorell, Olga Baqués, ha explicat que pel centre educatiu formar
part del projecte Magnet “dona resposta als reptes del centre de consolidar i millorar el projecte
educatiu”. Baqués ha afegit que aquest curs s’ha triat un projecte central vinculat amb els #ODS,
l’aigua, perquè els alumnes esdevinguin persones crítiques i compromeses, obrint-se així a
l’entorn més proper de l’escola. A més, la cap d’estudis ha afegit que el partenariat amb el
CCiTUB respon a la voluntat del centre d’enfortir els aprenentatges científics i tecnològics.

El partenariat amb el CCiTUB aportarà a l’Escola Madorell l’expertesa i el coneixement per
generar projectes motivadors per l’alumnat, docents i famílies de l’escola. El director del
CCiTUB, Juan Fran Sangüesa, ha afirmat que: “sempre hem apostat per fomentar i divulgar la
cultura científica, però a més, amb aquesta aliança volem traslladar la passió per la ciència a
l’alumnat de l’Escola Madorell”.

La cap del programa magnet a la Fundació Bofill, Roser Argemí, ha afirmat que “sense un equip
docent amb ganes de renovar pedagògicament el centre, magnet no seria possible, i a l’Escola
Madorell aquesta voluntat i compromís hi és”. Argemí ha destacat també que: “la part d’equitat
del programa d’innovació interpel·la molt a les administracions que han de posar mesures
perquè totes les escoles de Molins de Rei siguin referents i tinguin aquest imant per a les
famílies”.

En aquesta línia, el director de Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix
Llobregat, Albert Grau, ha manifestat que: “El programa magnet al que s’incorpora l’Escola
Madorell i el CCiTUB pilota la transformació educativa i l’equitat, dos eixos clau pel
Departament d’Educació.”

Per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, la presentació ha comptat amb la participació de
l’alcalde, Xavier Paz, que ha manifestat el compromís del consistori molinenc amb el projecte i
ha convidat l’alumnat de l’Escola Madorell a compartir amb el municipi tots els coneixements i
aprenentatges que generin els projectes amb el CCiTUB.

La roda de premsa ha comptat també amb la presència de German Tarrós, inspector del
Departament d’Educació, Jordi Domingo, director del CRP, Carol Muñoz de l’EAP, Esther
Espinosa, regidora d’Educació, Gemma Castellví, cap d’Educació, Elisabet Catena, tècnica
d’Educació, Ramon Sánchez, primer tinent d’alcalde, els científics del CCiTUB, Jordi Díaz i
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Joan Mendoza, Quique Vergara, formador Magnet, representants del claustre i alumnat de
l’escola.

Mirades curioses per entendre el món

L’Escola Madorell promou la ciència, la indagació i l’experimentació com a processos
d’aprenentatge per dur a terme el mètode científic i per construir coneixement. L’expertesa des
Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) ajudarà al centre en
aquest camí per fomentar l’aprenentatge científic en l’alumnat i afavorir el treball globalitzat i
competencial.

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) tenen com a
objectiu principal potenciar la cultura de la innovació mitjançant la transferència de coneixement
i de tecnologia i presten assessorament especialitzat en l&#39;àmbit públic empresarial
mitjançant la participació en acords estratègics i projectes de R+D+I en les àrees químiques, de
materials i de biociències.

Magnet, aliances per a l’èxit educatiu

Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un
camp del coneixement específic. Aquesta aliança permet al centre educatiu desenvolupar un
projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es
converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la
comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que
funcionen des dels anys setanta.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de
coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un
compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

El programa Magnet ha aplegat 36 centres educatius amb un total de 10.958 alumnes i 1.191
docents de 22 municipis de tot Catalunya. L’Escola Madorell és el tercer centre Magnet al Baix
Llobregat juntament amb l’Escola La Guàrdia (Sant Vicenç dels Horts) en aliança amb la UPC
Baix Llobregat i l’Escola Margalló (Castelldefels) en aliança amb el Liceu.

El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les
necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de
treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb una institució de
prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament competencial i multidisciplinari i un
aprenentatge significatiu, que situa l’alumne al centre.

El programa Magnet ofereix als centres educatius un acompanyament durant quatre anys per
desenvolupar aquest projecte d’innovació. L’acompanyament inclou:

• Assessorament en el desplegament del projecte d’innovació. Cada centre educatiu té un
formador extern que acompanya l’equip docent i fa l’enllaç amb la institució de referència.

• Sessions de formació de l’equip docent del centre amb els professionals de la institució.

• Recursos per desenvolupar activitats amb l’alumnat.



• Difusió estratègica del projecte de centre i de les activitats que es desenvolupin en el marc del
projecte.

Aquest acompanyament fa possible que el coneixement específic de la institució de referència
impregni el dia a dia del centre educatiu i incideixi en els processos d’aprenentatge a l’aula.

“Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” permet al centre experimentar innovacions
metodològiques i serà un element motivador, tant per l’equip docent com pels alumnes i les
seves famílies.
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Oferta educativa pública d’Educació
Afectiva i Sexual
Fundació Pro Vida de Catalunya

Bonaplata, 42, 1r  –  08034- Barcelona          Tel.: 932.047.111

Presidenta: Dra. Montserrat Rutllant

fpvc@provida.org   – www.provida.org

La Fundació Pro Vida de Catalunya organiza e imparte conferencias, cursos y charlas sobre
temas relacionados con la educación del uso responsable de la sexualidad. Estas actividades,
dirigidas a los adolescentes y jóvenes, involucran a los profesores y padres, para que la acción
educativa pueda aplicarse desde todos los ámbitos responsables de la misma.

Grupo Educación Afectivo Sexual del COF diocesano de Terrassa

Juanjo Sanz y Nuria Marcet Tel.: 653.437.573.

Desde la diócesis de Terrassa se ofrece formación afectiva y sexual en forma de talleres,
charlas para padres y jóvenes.  Se centra fundamentalmente en el ámbito escolar, parroquial,
grupos de jóvenes de diferentes carismas, formación prematrimonial, noviazgo y afectividad-
sexualidad en el contexto matrimonial.

Email:  nuriamarcet@coac.net

WEB: https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/cof/educacio-afectiva-i-sexual

Tríptico informativo: https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/cof/folleto-grup-eas.pdf

Instituto Desarrollo y Persona (de la Universidad Francisco de Vitoria, antes Fundación) promueve el proyecto
Educativo APRENDAMOS A AMAR

Universidad Francisco de Vitoria: Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800, 28223 Madrid.
Tel.: 913 51 03 03

Directora: Dra. Nieves González Rico.

Responsable Catalunya: Eva Martínez: 607.711.790  [Email: eva.martinez@ufv.es]

Educadora en Barcelona: Cristina Casitas: 630.619.149 [Email: cristina.casitas@ufv.es]

Ofrece Talleres de educación afectiva sexual para púberes y adolescentes, para Colegios y
Parroquias (en principio, 4 encuentros de una hora, precedidos por un encuentro con los padres
y educadores). También ofrece Escuelas de Padres en educación afectiva y sexual y
Seminarios para Educadores, de 10, 20 o 30 horas, con el profesorado del Instituto. En su oferta
100% on-line cuenta con el título de Experto Universitario en Educación afectiva y Sexual y un
curso “ILOVE” para padres.
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La propuesta educativa está disponible es: https://aprendamosaamar.com/.

Facebook: https://www.facebook.com/desarrolloypersona/

Metges Cristians de Catalunya

C/ Calabria, 273, entlo. 4ª  – 08029 – Barcelona   Tel.: 93-363.0364

Emails: metcriscat@gmail.com                     metgescristians@gmail.com

http://www.metgescristians.cat/

Organiza periódicamente un “Seminario de Antropología Sexual” o “Cursos de educación
afectiva sexual” dirigido especialmente a estudiantes universitarios de ciencias de la salud.

Dr. Fernando Trullols – Dr. Josep María Samaranch – Mn. Joan Costa.

RENAFER

C/ Bonaplata, 42-54, 1º – 08034 – Barcelona

Persona de contacto: Jorge Soley.     Tel.: 669.842.885         Email: jsoleyc@gmail.com

Secretaria: Guadalupe Alsina            Tel. 932.047.111

E-mail:   fertilidad@renafer.org

WEB:     www.renafer.org        

Organiza periódicamente cursos sobre educación de la afectividad y de la sexualidad, así como
Cursos de Planificación Familiar Natural. Estos cursos son adecuados para profesionales de la
educación y personas que dirigen sesiones de preparación prematrimonial, orientación familiar,
etc.

Teen STAR:

WEB:    www.teenstar.es

Email:   secretarianacional@teenstar.es

Teen STAR en Sant Feliu de Llobregat:

José Manuel Pedrinaci y Marisa Calvo          Tel.: 639.391.343

Email:  marisa.calvo.1963@gmail.com

Documento de la Conferencia Episcopal Española

«La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de
género y la legislación familiar»

https://www.conferenciaepiscopal.es/la-verdad-del-amor-humano-orientaciones-sobre-el-
amor-conyugal-la-ideologia-de-genero-y-la-legislacion-familiar/
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Els Instituts de Castelló d’Empúries i
Cadaqués guanyen la 1ª Fase de la Copa
Cangur celebrada a l’INS Cap Norfeu de Roses
·

A dalt, l'equip, amb la professora, de l'Institut Castelló d'Empúries, i a sota el de l'Institut de
Cadaqués, també amb la seva professora

Tots dos instituts passen a la fase final, que es disputarà a Barcelona, del concurs de resolució
de problemes matemàtics, que és del que es tracta la Copa Cangur

La Copa Cangur és un concurs de resolució de problemes de matemàtiques per a equips composats
de 7 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, i està dividit en dues categories, Cadet, per
estudiants 1r i 2n d’ESO, i Junior, per alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques, se celebra arreu dels centres d’ensenyament
d’arreu Catalanya, i l’institut Cap Norfeu de Roses ja fa uns quants anys que hi participa, però enguany
ha donat un pas més sent una de les 30 seus on ahir, dijous, es va celebrar la 1ª Fase de la Copa
Cangur, organitzada, en el cas del Cap Norfeu, pels professors de matemàtiques, Gerard Massó i
Amaya Unzurrunzaga.

A la prova es van presentar l’institut Escola Serinyana Cap de Creus de Cadaqués, l’institut de
Castelló d’Empúries, l’institut d’Empuriabrava amb dos equips, l’institut Illa de Rodes amb dos equips,
el Centre Escolar Empordà i l’amfitrió institut Cap Norfeu, que també van presentar dos equips.

Com van explicar els professors de matemàtiques, Gerard Massó i Amaya Unzurrunzaga “en aquest
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el concurs es presenten 12 problemes, pels quals tenen 60 minuts de temps per realitzar els
màxims possibles. Quan han resol un, un estudiant de l’equip ha de portar la resposta el més
ràpid possible, ja que hi ha una puntuació extra pels tres primers que resolen un problema”.
Es tracta d’una cursa contra rellotge on la puntuació obtinguda per cada problema va variant durant el
concurs, i per tant la estratègia d’equip és molt important. A més, durant el desenvolupament de la
prova els equips poden seguir en directe l’estat del concurs, tant la puntuació i la classificació com els
encerts i errors que porten acumulats cadascun dels participants, esdevenint un joc emocionant i
divertit, amb les matemàtiques com a protagonistes.
Això sí, quan queden només 5 minuts per esgotar-se el temps límit els equips ja no poden veure les
classificacions, donant-li encara més emoció a la prova.

Els guanyadors d’aquesta primera fase passen directament a les semifinals i final que se celebraran
en un mateix dia, el pròxim 14 d’abril, al Centre Cultural La Torreta de Montmeló, a la província de
Barcelona, per determinar qui és el millor institut de Catalunya alhora de resoldre problemes
matemàtics.

I els dos instituts que concursaran després d’haver guanyat la 1ª Fase celebrada a l’Institut Cap Norfeu
de Roses, són l’Institut Castelló d’Empúries, a la categoria Cadet, i l’Institut Escola Serinyana Cap
de Creus de Cadaqués, a la categoria Junior.
“Encara no m’ho crec, estava molt nerviosa en el moment de començar a resoldre els
problemes i, de veritat, no m’ho esperava poder guanyar”, va afirmar l’estudiant de 2n d’ESO,
Neus Crumós, que va confessar que “en començar el concurs pensava que ens havíem preparat
poc, però veient el resultat crec que ens ho havíem preparat bé”, i que el secret d’haver guanyat
“ha estat l’haver practicat a l’institut i saber amb quin companys i companyes treballàvem
millor”. Respecte a la expectatives per al pròxim 14 d’abril, la Neus Crumós tot i considerar que
“guanyar és mol difícil, anirem a intentar-ho, clar que sí!”, va exclamar.

I Arnau Faixó, estudiant de l’equip guanyador de l’institut de Cadaqués, a la categoria Junior, es va
mostrar “content de guanyar aquest concurs de matemàtiques perquè ens hem preparat molt amb la
nostra professora fent moltes pràctiques”. L’Arnau va assegurar que “hem estat unes quantes
setmanes preparant-nos per aquest dia”. Un sacrifici pel qual, va dir “ens mereixem el premi”.
L’Arnau va dir que el resoldre els problemes “ha estat difícil, però quan l’hi agafes el truco…”. Per
ell, el secret de la victòria del seu equip “ha estat la bona relació i entesa amb els companys, en el
sentit que no va un a resoldre els problemes per si sol, al contrari, les respostes les
consensuem entre tots”.  
L’Institut Escola Serinyana Cap de Creus ja va arribar a la fase final l’any passat assolint una meritòria
sisena posició, “per tant, aquest any aspirem a més”, va afirmar l’estudiant d’ESO de Cadaqués.

Després del campió institut Castelló d’Empúries a la categoria Cadet va quedar segon l’ Institut Escola
Serinyana Cap de Creus, tancant el podi el Centre Escolar Empordà.
I a la categoria Junior, van ser els dos equips de l’Institut Cap Norfeu els que van finalitzar darrera del
centre d’ensenyament de Cadaqués

Cal destacar que la celebració de la Copa Cangur a l’Institut Cap Norfeu de Roses esdevé “en un
projecte del centre, en el que a més dels alumnes d’ESO també s’impliquen estudiants de
batxillerat, treballant de manera transversal entre els departaments de Matemàtiques i de
Plàstica, ja que han estat els estudiants de batxillerat els que han creat els trofeus per lliurar-les
als guanyadors”, va assenyalar Gerard Massó.

Els instituts guanyadors de la fase final obtindran un passi per a participar en la final internacional amb
equips d’altres països, tot i que encara es desconeix si es podrà organitzar aquesta fase internacional.
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El PSC marca com a prioritats l’Escola
Ponent i l’Institut Arrabassada
La consellera d’Educació del Govern Alternatiu i diputada socialista al parlament, Esther Niubó, i
el candidat a l’alcaldia de Tarragona, Rubén Viñuales, han marcat com a prioritat la
construcció de l’Escola Ponent i l’Institut Arrabassada en les negociacions dels
pressupostos de la Generalitat, en matèria d’educació. Aquests dos nous equipaments
educatius, que defensen els i les socialistes, suposarien una inversió de 14 milions d’euros que
ajudarien a revertir la difícil situació que pateixen els centres educatius públics.

El candidat socialista recorda que l’actual Escola de Ponent es troba en un espai de barracons
al costat de l’Anella Mediterrània. Des del PSC, creuen que és més necessària que mai
aquesta inversió, no només per revertir la seva actual situació, sinó també per l’augment de
població que es preveu en aquell barri, davant l’imminent creixement d’habitatges en la futura
urbanització del PP-10.

Viñuales també aposta per la creació d’un nou centre educatiu a Llevant que doni cobertura a
l’increment de famílies que viuen en aquella zona de la ciutat: “L’aposta del PSC per la
construcció de l’Institut de l’Arrabassada és clau pels veïns i veïnes. Volem que hi hagi un
compromís clau de la Generalitat i que no succeeixi el que va passar amb l’Escola Arrabassada
que va trigar més de deu anys en fer-se realitat”. Aquest nou equipament a les urbanitzacions de
Llevant també servirà perquè acolli alguna línia de Formació Professional i, així, donar sortida
als centenars de joves tarragonins que no han aconseguit plaça.

Esther Niubó juntament amb Rubén Viñuales han visitat diferents equipaments educatius de
la ciutat, com també s’han reunit amb UGT i amb directors de diferents centres escolars
per escoltar les seves reivindicacions i revertir les mancances que han provocat aquests 10
anys de desgovern a la Generalitat. Niubó defensa l’educació pública com a motor de
transformació social per les famílies treballadores. Per aquest motiu, la diputada socialista
defensa la necessitat d’incrementar el pressupost d’Educació del 3,8% actual al 6%: “No
podem oblidar que Catalunya està per sota de la mitjana espanyola (4,2%). Per tant, des del
PSC el que reclamem és que s’aposti clarament per revertir les retallades que hi va haver en
Educació a principis de la passa dècada”.
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Diecisiete colegios participan en proyecto
de URV para incorporar IA en aulas
Tarragona, 20 ene (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona está llevando a
cabo un proyecto para incorporar la Inteligencia Artificial (IA) a la práctica educativa en la aulas,
en el que participan 17 centros educativos.

Según ha informado la URV, se trata de un proyecto pionero que capacita al profesorado de
educación infantil, primaria y secundaria obligatoria y posobligatoria para trabajar en el aula el
pensamiento computacional, que es la antesala de la IA.

La profesora de la URV experta en tecnología educativa Mar Camacho lidera el programa, que
recibe el nombre "[A]Intelligenz: La inteligencia artificial en la educación: adquisición de
competencias digitales avanzadas para el alumnado y profesorado en centros de educación
primaria y secundaria".

El programa, en el que participan expertos de diferentes ámbitos, se llevará a cabo durante este
curso y el siguiente.

La profesora ha descrito el pensamiento computacional como "un proceso mental para buscar
soluciones a problemas de solución abierta" y ha añadido que las escuelas participantes lo
introducen desde la educación infantil, a través, por ejemplo, de la robótica educativa, para que
los niños "generen estructuras mentales y sepan resolver problemas cotidianos".

En pensamiento computacional "se entrena el reconocimiento de patrones, el uso de diferentes
niveles de abstracción y la descomposición de unidades en diferentes partes, entre otras
cuestiones" y, "si bien tiene mucha relación con el área matemática, también se puede trabajar
en todas las áreas", ha añadido Mar Camacho.

A través del proyecto, los docentes exploran las herramientas de pensamiento computacional a
su alcance para utilizarlas en beneficio del aprendizaje de los alumnos y anticiparse y revertir
los peligros potenciales.

Con este conocimiento, los docentes elaboran propuestas didácticas que van implementando en
sus centros, por lo que el programa es "una experiencia muy práctica" que permitirá "identificar
buenas prácticas y crear un banco de recursos" para los centros que quieran utilizarlos, ha
añadido Mar Camacho.

Uno de los temas tratados en el curso ha sido la aparición de la herramienta de IA "Chat GPT"
que, a diferencia de las existentes hasta ahora, "produce textos bastante precisos y completos,
expresados de forma natural", por lo que "es difícil detectar si un trabajo o la respuesta de un
ejercicio se han elaborado a partir de esta herramienta", ha indicado la URV. EFE.
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L'alcalde, Francesc Colomé, comparteix un
matí a el professorat i amb l'alumnat de
l'Institut el Til·ler - Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
La ronda al centres educatiu finalitzarà amb la visita a dues de les escoles d'Educació Infantil i
Primària

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, continua la seva ronda pels centres educatius
de les Franqueses. Aquesta setmana ha visita l'Institut el Til·ler i ha pogut conversar tant amb
l'equip directiu, com amb el professorat i amb l'alumnat. 
Tant l'alcalde com la direcció del centre han destacat la bona sintonia i la col·laboració entre
l'institut i l'Ajuntament.

La directora Valle Portero ha manifestat l'interès del centre, en un futur, de poder impartir un cicle
formatiu tecnològic, ja que, en els darrers anys, s'ha detectat un gran interès en aquest itinerari
entre l'alumnat d'Educació Secundària del centre i, a més a més, així s'ampliaria l'oferta
formativa postobligatòria al municipi que, fins ara, només compta amb l'oferta de l'Institut Lauro
pel que fa a cicles. Portero ha definit el centre educatiu com a jove i amb gran capacitat
d'adaptació. Durant la conversa amb la directora també s'ha tractat el tema dels robatoris que
s'han produit a les instal·lacions i del suport rebut per la Policia Local.

Durant la conversa amb l'alumnat, l'alcalde ha volgut saber què proposen per millorar el municipi
i els ha explicat el projecte d'unió de tots els equipaments de les Franqueses amb una xarxa
pedalable.

Colomé ja ha visitat els dos instituts i tres de les escoles d'Educació Infantil i Primària. Durant els
propers dies finalitzarà les visites amb les dues escoles que falten.

https://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2023/01/20/l-alcalde-francesc-colome-comparteix-un-mati-a-el-professorat-i-amb-l-alumnat-de-l-institut-el-til-ler
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