
             24.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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CCOO y UGT convocan huelga educativa el
25 y 26 de enero tras la negociación
"fallida" con Cambray
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga de docentes para este jueves y
viernes --25 y 26 de enero-- que es "fruto de un proceso de negociación fallido que tiene como
principal responsable" la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña y su titular,
el conseller Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), según los primeros; mientras que los segundos
acusan al Govern de "no haber hecho los deberes".

CCOO ha explicado en un comunicado que la convocatoria --que ya estaba en preaviso en la
Consejería de Empresa y Trabajo-- llega después de que el proceso consultivo al conjunto del
personal docente de pública no universitaria haya terminado con el 47,5% de votos a favor de
la huelga, un 42,1% de apoyos al acuerdo y un 10,4% de abstenciones.

Malestar en el profesorado

El sindicato ha criticado a este departamento del Govern catalán por no haber aprovechado
los meses de negociación y no haber sido capaz de "desbloquear la negociación y llegar a un
acuerdo final en la última mesa sectorial" del 19 de enero.

Asimismo, apunta a un "malestar docente" derivado de temas como los recortes, las ratios, el
despliegue de la educación inclusiva, la burocratización de los centros y la falta de tiempo
para las coordinaciones, y que hacen falta acuerdos para dar salida a estos problemas.

Desde CCOO defienden la "acción unitaria" y seguir trabajando conjuntamente, y han explicado
que trabajarán durante las próximas horas con el resto de sindicatos para alcanzar una
articulación --literalmente-- tan unitaria como sea posible para las jornadas de huelga del 25 y
26.

UGT se suma y también critica al 'conseller'

En la misma línea, UGT ha lamentado que "el Departamento (de Educación) no ha hecho los
deberes y nos aboca a una nueva convocatoria de huelga".

Este sindicato recuerda que uno de los compromisos de la Generalitat era "negociar en serio el
resto de reivindicaciones sindicales", algo que a su juicio no ha hecho. En su opinión, la
consejería que encabeza Cambray ha "dejado perder una vez más la oportunidad de retomar el
diálogo social con los sindicatos".

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ccoo-convoca-huelga-educativa-25-26-enero-negociacion-fallida-cambray_764972_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/conseller-cambray-aberrante-dar-clases-castellano-escuela-catalan_761195_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/presupuestos-aumentan-gasto-embajadas-284-millones-tv3_561654_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/cataluna-lidera-nuevo-recortes-en-sanidad-educacion_382644_102.html
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Així queden els serveis 
mínims per les vagues 

d’educació i salut

PROTESTES

Davant les vagues imminents d’educació i sa-
lut, convocades per al 25 i 26 de gener, la Ge-
neralitat va fixar ahir els serveis mínims se-
güents. En el cas del sector educatiu, hi hau-
rà d’haver un docent per cada tres aules d’in-
fantil a secundària, i el 50% de la plantilla als 
centres d’educació especial, llars d’infants i 
serveis de menjador i acollida. Pel que fa al sec-
tor sanitari, s’hauran de garantir al 100% els 
serveis d’urgències i UCI, neonatologia i onco-
logia, així com l’activitat quirúrgica inajorna-
ble i la derivada del 061, mentre que a l’atenció 
primària l’assistència urgent es garantirà amb 
el 25% de la plantilla el primer dia i amb un 
terç del personal el segon. 

Res fa pensar que la vaga de docents pugui 
frenar-se a última hora i, de fet, ahir mateix 
s’hi va adherir CCOO, que va anunciar una 
convocatòria independent per protestar con-
tra el “procés de negociació fallit que té com 
a responsable principal” el conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray. El sindicat ho 
va consultar amb els seus afiliats i el resultat 
va ser ajustat, amb un 47,5% de vots a favor.  

Metges i Salut acosten posicions 
En canvi, la desconvocatòria de la vaga sanità-
ria no es pot descartar del tot. El sindicat ma-
joritari de facultatius i convocant de la protes-
ta, Metges de Catalunya, i el departament de 
Salut encaren avui la fase final de les negoci-
acions, després que ahir acostessin posicions 
en la segona reunió per intentar solucionar el 
conflicte. “Hi ha progressos, però no hi ha prou 
consens per dir que no hi haurà vaga”, va dir 
el secretari general del sindicat, Xavier Lleo-
nart, que va afegir que els punts de la discòrdia 
eren la millora retributiva i les solucions a la 
sobrecàrrega de feina. 

D’altra banda, el sindicat va anunciar que 
impugnarà el decret de serveis mínims perquè 
no s’hi especifica que els metges interns resi-
dents (MIR), com a personal en formació, no 
poden cobrir els torns de la plantilla que faci 
vaga: “Hi ha una sentència que ho impedeix, 
però hi ha centres que ho intentaran”.e

BARCELONA
ARA

Cau la demanda a les 
escoles bressol privades

menys places vacants a la privada 
són Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Gramenet, Mataró, Bar-
celona, Mollet, l’Hospitalet de Llo-
bregat i Badalona. 

Les direccions de les llars d’in-
fants privades asseguren que el 
nombre de places sense omplir és 
superior al d’altres anys i que s’ac-
centua més en aquesta etapa que a 
la resta de cursos del primer cicle 
(I0 i I1). Aquesta diferència entre 
cursos fa que els centres enquestats 
atribueixin la davallada de deman-
da a la gratuïtat que al mes de se-
tembre es va començar a implantar 
per als infants de dos anys a les es-
coles bressol públiques. “La gratu-
ïtat d’I2 ha atret moltes famílies que 
abans haurien escollit una llar d’in-
fants privada i ara trien un centre 

públic. Això també ha fet que no tot-
hom qui necessitava una plaça pú-
blica hagi estat escollit”, assegura el 
portaveu de l’Associació Catalana 
de Llars d’Infants, Adolf Baqués.  

Tot i aquesta percepció, la dava-
llada coincideix amb una caiguda en 
picat de les inscripcions d’educació 
infantil el curs 2020-2021, moment 
en què els infants que ara cursen I2 
van entrar al sistema. En aquest 
curs, entre llars d’infants privades 
i públiques, es van inscriure 14.600 
alumnes menys que en l’anterior. 
De fet, Eloi Mayordomo, especialis-
ta en infància i serveis socials, posa 
en dubte la hipòtesi d’un possible 
traspàs d’inscripcions de la privada 
a la pública i explica que no és habi-
tual ni fàcil canviar de llar d’infants 
a mig cicle: “Si es volgués promoci-
onar que les famílies optin per llars 
d’infants públiques, la implantació 
de la gratuïtat s’hauria hagut de co-
mençar al primer any; si ho establei-
xes per a l’últim curs (I2), la majoria 
de les places ja estan cobertes pels 
infants que ja es troben a l’escola 
bressol des de fa dos anys”. 

Places a disposició 
Tot i el crit d’alerta de les escoles 
bressol privades, l’Associació Cata-
lana de Llars d’Infants aclareix que 
no veu amb mals ulls la implantació 
de la gratuïtat en aquesta etapa. 
“No estem en contra de la mesura, 
però volem que arribi a tothom. 
Que nosaltres també puguem ofe-
rir gratuïtat a les famílies, perquè 
ens hem trobat amb pares que vo-
lien tenir una plaça en una escola 
bressol privada i no podien pagar-
la”, afirma Baqués. 

Per aquest motiu, l’entitat asse-
gura que es posa a disposició de 
l’administració l’excedent de pla-
ces de la privada per fer front al 
col·lapse de l’escola bressol públi-
ca. En aquest sentit, un 70% de les 
llars d’infants privades preferirien 
que aquesta cessió es fes mitjan-
çant una subvenció directa a les fa-
mílies, mentre que una minoria 
optarien perquè fos el mateix cen-
tre el que rebés una subvenció se-
gons el nombre de places acorda-
des amb l’administració.e

El pati de jocs d’una llar d’infants de Barcelona. CRISTINA CALDERER

Tres de cada deu places per a infants  
de dos anys queden vacants

EDUCACIÓ

L’Associació Catalana de Llars d’In-
fants alerta que aquest curs un 28% 
de les places destinades a infants de 
dos anys (I2) de les escoles bressol 
privades han quedat vacants. La fal-
ta de demanda s’està notant sobre-
tot en municipis de fora de Barcelo-
na i amb una densitat de població 
més baixa. Segons dades de la ma-
teixa entitat, que aplega els centres 
d’educació infantil privats, els més 
afectats són Reus, Piera, Lleida, Ga-
và, Barberà del Vallès i Castellar del 
Vallès, on s’han trobat casos amb 
fins a un 50% de places d’I2 buides 
als centres privats. A l’altre plat de 
la balança, les poblacions amb 

BARCELONA
DIANA SILVA
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La Intersindical s'adhereix a la vaga de
docents
Com a docent d’Ensenyament Secundari des de fa gairebé 18 anys

, i com a afiliada a la Intersindical, voldria fer una breu explicació dels motius pels quals, el
sindicat al qual pertanyo s’adhereix a la

convocatòria de vaga dels dies 25 i 26 de gener

en el sector de l’Ensenyament.

El curs passat,

els Sindicats representatius van convocar diversos dies de vaga i, hi havia

previstes noves mobilitzacions aquest inici de curs 2022-2023. Per tal d’evitar-les, la

Conselleria d’Educació va fer algunes concessions a pocs dies d’iniciar-se el curs (reducció

d’una hora lectiva a partir del 9 de gener – retorn, per tant a les 18 hores lectives d’abans de les
retallades per la crisi de 2008-, la contractació de nou professorat i el retorn al cobrament dels
sexennis en comptes dels estadis – que s’han estat cobrant cada 9 anys des de les retallades- i
que es podran demanar a partir d’ara.

Amb el compromís de continuar les negociacions

amb el Departament d’Educació, les vagues del setembre passat es van desconvocar, però
aquest compromís no s’ha acomplert per part del govern i no hi ha hagut cap altra reunió fins a
dates molt recents i amb propostes que considerem insuficients i sense calendarització.

Per això, convoquem a la vaga per demanar:

estabilitat

del personal interí,

reducció de la ratio d’alumnat

per aula, la

reducció de dues hores lectives

(no guàrdies) als docents majors de 55 anys, fer realment efectiva la

vehicularitat de la llengua catalana

a les aules (controlant que es compleixi) i el

pagament dels sexennis

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/41002/intersindical-adhereix-vaga-docents
https://www.naciodigital.cat/noticia/250648/mestres-tornen-vaga-aturades-25-26-gener


amb efectes retroactius.

Com a sindicat independentista,

hem treballat, treballem i treballarem per aconseguir la millor qualitat possible de l’ensenyament
al nostre país, perquè pensem que és imprescindible per aconseguir una República catalana
socialment justa i amb igualtat de possibilitats per a tota la ciutadania.

Marta Vizcarro  
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Així queden els serveis 
mínims per les vagues 

d’educació i salut

PROTESTES

Davant les vagues imminents d’educació i sa-
lut, convocades per al 25 i 26 de gener, la Ge-
neralitat va fixar ahir els serveis mínims se-
güents. En el cas del sector educatiu, hi hau-
rà d’haver un docent per cada tres aules d’in-
fantil a secundària, i el 50% de la plantilla als 
centres d’educació especial, llars d’infants i 
serveis de menjador i acollida. Pel que fa al sec-
tor sanitari, s’hauran de garantir al 100% els 
serveis d’urgències i UCI, neonatologia i onco-
logia, així com l’activitat quirúrgica inajorna-
ble i la derivada del 061, mentre que a l’atenció 
primària l’assistència urgent es garantirà amb 
el 25% de la plantilla el primer dia i amb un 
terç del personal el segon. 

Res fa pensar que la vaga de docents pugui 
frenar-se a última hora i, de fet, ahir mateix 
s’hi va adherir CCOO, que va anunciar una 
convocatòria independent per protestar con-
tra el “procés de negociació fallit que té com 
a responsable principal” el conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray. El sindicat ho 
va consultar amb els seus afiliats i el resultat 
va ser ajustat, amb un 47,5% de vots a favor.  

Metges i Salut acosten posicions 
En canvi, la desconvocatòria de la vaga sanità-
ria no es pot descartar del tot. El sindicat ma-
joritari de facultatius i convocant de la protes-
ta, Metges de Catalunya, i el departament de 
Salut encaren avui la fase final de les negoci-
acions, després que ahir acostessin posicions 
en la segona reunió per intentar solucionar el 
conflicte. “Hi ha progressos, però no hi ha prou 
consens per dir que no hi haurà vaga”, va dir 
el secretari general del sindicat, Xavier Lleo-
nart, que va afegir que els punts de la discòrdia 
eren la millora retributiva i les solucions a la 
sobrecàrrega de feina. 

D’altra banda, el sindicat va anunciar que 
impugnarà el decret de serveis mínims perquè 
no s’hi especifica que els metges interns resi-
dents (MIR), com a personal en formació, no 
poden cobrir els torns de la plantilla que faci 
vaga: “Hi ha una sentència que ho impedeix, 
però hi ha centres que ho intentaran”.e

BARCELONA
ARA

Cau la demanda a les 
escoles bressol privades

menys places vacants a la privada 
són Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Gramenet, Mataró, Bar-
celona, Mollet, l’Hospitalet de Llo-
bregat i Badalona. 

Les direccions de les llars d’in-
fants privades asseguren que el 
nombre de places sense omplir és 
superior al d’altres anys i que s’ac-
centua més en aquesta etapa que a 
la resta de cursos del primer cicle 
(I0 i I1). Aquesta diferència entre 
cursos fa que els centres enquestats 
atribueixin la davallada de deman-
da a la gratuïtat que al mes de se-
tembre es va començar a implantar 
per als infants de dos anys a les es-
coles bressol públiques. “La gratu-
ïtat d’I2 ha atret moltes famílies que 
abans haurien escollit una llar d’in-
fants privada i ara trien un centre 

públic. Això també ha fet que no tot-
hom qui necessitava una plaça pú-
blica hagi estat escollit”, assegura el 
portaveu de l’Associació Catalana 
de Llars d’Infants, Adolf Baqués.  

Tot i aquesta percepció, la dava-
llada coincideix amb una caiguda en 
picat de les inscripcions d’educació 
infantil el curs 2020-2021, moment 
en què els infants que ara cursen I2 
van entrar al sistema. En aquest 
curs, entre llars d’infants privades 
i públiques, es van inscriure 14.600 
alumnes menys que en l’anterior. 
De fet, Eloi Mayordomo, especialis-
ta en infància i serveis socials, posa 
en dubte la hipòtesi d’un possible 
traspàs d’inscripcions de la privada 
a la pública i explica que no és habi-
tual ni fàcil canviar de llar d’infants 
a mig cicle: “Si es volgués promoci-
onar que les famílies optin per llars 
d’infants públiques, la implantació 
de la gratuïtat s’hauria hagut de co-
mençar al primer any; si ho establei-
xes per a l’últim curs (I2), la majoria 
de les places ja estan cobertes pels 
infants que ja es troben a l’escola 
bressol des de fa dos anys”. 

Places a disposició 
Tot i el crit d’alerta de les escoles 
bressol privades, l’Associació Cata-
lana de Llars d’Infants aclareix que 
no veu amb mals ulls la implantació 
de la gratuïtat en aquesta etapa. 
“No estem en contra de la mesura, 
però volem que arribi a tothom. 
Que nosaltres també puguem ofe-
rir gratuïtat a les famílies, perquè 
ens hem trobat amb pares que vo-
lien tenir una plaça en una escola 
bressol privada i no podien pagar-
la”, afirma Baqués. 

Per aquest motiu, l’entitat asse-
gura que es posa a disposició de 
l’administració l’excedent de pla-
ces de la privada per fer front al 
col·lapse de l’escola bressol públi-
ca. En aquest sentit, un 70% de les 
llars d’infants privades preferirien 
que aquesta cessió es fes mitjan-
çant una subvenció directa a les fa-
mílies, mentre que una minoria 
optarien perquè fos el mateix cen-
tre el que rebés una subvenció se-
gons el nombre de places acorda-
des amb l’administració.e

El pati de jocs d’una llar d’infants de Barcelona. CRISTINA CALDERER

Tres de cada deu places per a infants  
de dos anys queden vacants

EDUCACIÓ

L’Associació Catalana de Llars d’In-
fants alerta que aquest curs un 28% 
de les places destinades a infants de 
dos anys (I2) de les escoles bressol 
privades han quedat vacants. La fal-
ta de demanda s’està notant sobre-
tot en municipis de fora de Barcelo-
na i amb una densitat de població 
més baixa. Segons dades de la ma-
teixa entitat, que aplega els centres 
d’educació infantil privats, els més 
afectats són Reus, Piera, Lleida, Ga-
và, Barberà del Vallès i Castellar del 
Vallès, on s’han trobat casos amb 
fins a un 50% de places d’I2 buides 
als centres privats. A l’altre plat de 
la balança, les poblacions amb 

BARCELONA
DIANA SILVA
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El 28 % de plazas de Infantil 2 privadas han
quedado libres este curso
Barcelona, 23 ene (EFE).- La Associació Catalana de Llars d'Infants, una de las patronales de
las escuelas de educación infantil catalanas, ha denunciado que el 28 % de las plazas de
Infantil 2 (I2) privadas han quedado vacías en este curso.

Por ello y con el fin de solucionar la falta de plazas en las escuelas de infantil públicas de primer
ciclo, la asociación ha hecho una llamada a la administración a tener en cuenta a las escuelas
privadas, ya que representan un 40 % del total de la oferta educativa de primer ciclo, ha
informado la entidad.

Para sustentar estas afirmaciones, la patronal ha llevado a cabo una encuesta entre sus
asociados que ha revelado que el 66 % de las escuelas de infantil privadas afirma que el
número de plazas sin llenar es superior al de otros años y que casi el 65% del total lo ha
atribuido a la gratuidad de I2 en la red pública, según la asociación.

La encuesta también ha revelado que el 70 % de los encuestado han defendido la subvención a
las familias como la mejor opción para financiar las plazas de I2 en escuelas privadas, mientras
que el 30 % restante ha optado por una subvención a la propia escuela establecida en función
de las plazas acordadas con la administración.

Según cálculos de la asociación, para cubrir el coste de la plaza en I2 y alcanzar la gratuidad
plena, incluyendo los centros privados, sería suficiente aumentar en poco más de 200 euros al
mes la subvención actual.

Sobre la propuesta del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) de escolarizar a los niños de 2
años de edad en escuelas de primaria y que Educación ve con buenos ojos, la entidad ha
afirmado que "rompería la crucial etapa 0-3 años y provocaría que recibieran la atención en
espacios que no son los más adecuados para ello".

En este sentido, el portavoz de la Associació Catalana de Guarderías Adolf Baqués ha
defendido que las escuelas de infantil privadas "tienen unas dimensiones reducidas, lo que las
hace más cercanas, están integradas en el barrio y cuentan con equipos muy consolidados y
con experiencia acumulada". EFE
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El Gobierno descarta implantar un examen
especial para entrar en las carreras de
Educación Infantil y Primaria | Educación |
EL PAÍS
El Gobierno ha descartado implantar un examen especial para poder acceder a las carreras de
Educación Infantil y Primaria como planteó hace un año. La idea, que partió originalmente de las
facultades de magisterio, fue incluida por el Ministerio de Educación en su documento de 24
propuestas para mejorar la profesión docente. El objetivo de dicha prueba era “mejorar la
selección de los estudiantes” y contribuir, mediante una reducción de la oferta de plazas
universitarias, a paliar los problemas para encontrar empleo de muchos de quienes se forman
para ser maestros, lo que a su vez “repercute en la valoración que hace la sociedad de dichas
titulaciones”, indicaba el documento.

El Ministerio de Educación puso la propuesta sobre la mesa (la exministra de Educación Isabel
Celaá había afirmado en 2020 que consideraba necesario que los alumnos que entraran en las
facultades de Educación lo hicieran “con notas altas”). Pero su implantación era competencia
del ministerio de Universidades, que lo ha descartado “completamente”, según indican a EL
PAÍS fuentes conocedoras de las conversaciones que el Gobierno y los responsables de las
facultades de Educación mantienen desde hace más de un año para reformar la formación
inicial del profesorado, es decir, lo que aprenden en la carrera.

El diseño de la prueba adelantado por Educación, que fue solo un esbozo, señalaba que el
nuevo examen de acceso debía “evaluar la competencia comunicativa y el razonamiento crítico
y la competencia lógico-matemática, e incluir aspectos referidos a actitudes y competencias de
la profesión docente”. El proyecto inicial que los decanos de Educación trasladaron al Gobierno
incluía la recomendación de que el examen valorase cualidades psicológicas de los aspirantes
a maestro de carácter socioemocional. Los responsables del Ministerio de Universidades no han
considerado, sin embargo, adecuada la prueba y han expresado incluso dudas sobre su encaje
legal.

Competencias socioemocionales

Su razonamiento se basa, explican fuentes del Gobierno, en que al estar planteado como un
examen previo al ingreso en las carreras, impediría que los alumnos que no lo aprobaran
alcanzaran a lo largo de la carrera las competencias exigidas en la prueba, entre ellas las
socioemocionales. Es decir, que podría resultar injusto para aquellos alumnos que quizá a los
18 años no hubiesen alcanzado los estándares establecidos, pero, con la formación adecuada
durante el grado, sí podrían alcanzarlos. El examen más conocido en las carreras sanitarias, el
MIR que realizan los médicos, añaden las fuentes, no se realiza antes de entrar en la carrera,
sino una vez que la han acabado, en un sistema destinado a regular la formación práctica en las
distintas especialidades.

Los exámenes de ingreso para estudiar carreras de Educación existen, sin embargo, en otros
países, como Finlandia, considerado una referencia educativa mundial debido, entre otros
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motivos, a la calidad de sus docentes. Y también en España. En Cataluña están vigentes desde
hace años las llamadas Pruebas de Aptitud Personal para acceder a los grados de Educación
Infantil y Primaria, tanto en universidades públicas como privadas, de la comunidad autónoma,
que incluye dos exámenes, una prueba de “competencia comunicativa y razonamiento crítico” y
otra de “competencia logicomatemática”. Aprobar la prueba es condición necesaria para
matricularse en dichas carreras. La Universidad de las Islas Baleares realiza un filtro similar
para quienes quieren acceder a ambas titulaciones.

Las fuentes del Gobierno consultadas afirman que para aumentar el nivel académico del
alumnado que entra en las carreras de magisterio y de paso mejorar el nivel de empleabilidad
de los titulados, las universidades podrían reducir su oferta de plazas, lo que provocaría un
aumento de la nota de corte. O también podrían hacerlo las comunidades autónomas, que son
las que autorizan cuántas plazas de cada carrera puede ofertar un centro académico. La primera
opción, la autorregulación universitaria, choca, sin embargo, con la disparidad de intereses
existente entre las propias universidades, especialmente por la presencia de campus privados
que han encontrado en la rama educativa un lucrativo nicho de mercado.

Lo que el Gobierno sí sigue negociando con las universidades, y su resultado podría conocerse
en las próximas semanas, son los cambios en los planes de estudio de las carreras de
Educación Infantil y Educación Primaria con el objetivo de adaptarlos a la concepción de la
enseñanza, más competencial, contenido en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020. La
intención del Ministerio de Universidades y de las facultades de Educación es que los nuevos
contenidos de la carrera puedan entrar en vigor el curso que viene. Una vez que se aprueben
las correspondientes órdenes ministeriales, el Ejecutivo y las universidades se centrarán en el
cambio del máster que habilita para ser profesor de secundaria.

Pocos avances

La renuncia a implantar un filtro general en el acceso a las carreras de Educación reduce aún
más la ambición del plan para reformar del profesorado en la presente legislatura. Cuando el
Ministerio de Educación presentó su “documento para el debate”, titulado 24 propuestas de
reforma para la mejora de la profesión docente, sindicatos de enseñanza y expertos en
educación ya lo consideraron excesivamente genérico y falto de alcance, y vieron el plan del
Gobierno como poco más que un trámite para cubrir la obligación legal impuesta por la Lomloe,
que en su disposición adicional séptima estableció: “A fin de que el sistema educativo pueda
afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el
desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los
representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y
permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”.

Inicialmente, Educación barajó crear un estatuto docente, pero después se inclinó por ir
aprobando reformas parciales en la formación inicial, el acceso a la profesión docente, la
formación continua y la carrera profesional. En ninguno de dichos terrenos se ha avanzado, sin
embargo, mucho. Fuentes del ministerio apuntan que las elecciones que los sindicatos docentes
celebraron a final del año pasado, que hicieron que los meses anteriores fueran poco propicios
para negociar algunos de los puntos clave. Y una vez pasadas las elecciones sindicales, el
calendario de los comicios municipales, autonómicos y generales hace improbable que el
ministerio se anime a dar pasos que puedan generar polémicas, salvo que sean
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imprescindibles.

El documento de las 24 medidas ya renunció a establecer un sistema de incorporación a la
profesión similar al MIR de los médicos, basado en el acompañamiento durante unos años de
los primeros pasos de los nuevos docentes en los centros por parte de profesores expertos.
Tampoco ha habido avances en la implantación de un modelo de evaluación de la labor
docente vinculado a la carrera profesional (es decir, con consecuencias salariales), en el
sistema de formación permanente de los maestros, o en la reforma del formato de las
oposiciones con que se accede a las plazas en la enseñanza pública. Entre las propuestas
presentadas hace un año figuraba la actualización de los temarios que deben estudiar quienes
se presentan a dichas oposiciones, algunos de los cuales -especialmente en especialidades
docentes conectadas con las nuevas tecnologías, como la informática-, se han quedado
manifiestamente anticuadas. Un cambio que sí podría producirse en lo que queda de legislatura.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.
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¿Per què hi ha un ‘boom’ de les classes
particulars a Espanya? ¿Està fallant
l’escola?

El compromís de les famílies amb l’educació dels fills i
l’escassetat d’oferta pública expliquen l’auge de
l’educació no reglada

L’últim informe d’EsadeEcPol (Centre de Polítiques Econòmiques d’ESADE) revela que les
famílies espanyoles gasten en un any 1.700 milions en classes particulars per als fills i filles.
No parlem d’activitats extraescolars, que solen ser més lúdiques i moltes es donen al mateix
centre educatiu, sinó de formació afegida no reglada i impartida fora de l’escola o institut
per ampliar o reforçar coneixements. 1.700 milions d’euros no és una xifra sense més ni més.
És, per exemple, la meitat del pressupost anual de l’Ajuntament de Barcelona, explica la
comissionada d’Educació del consistori, María Truñó. ¿Per què gairebé la meitat dels escolars
acudeixen a aquesta ‘educació a l’ombra’? ¿Corre Espanya el risc de convertir-se en la Xina,
Japó i Corea, on les tutories privades ja són un problema majúscul? ¿Està fallant l’escola? ¿Els
pares són massa exigents amb la formació dels fills? Investigadors, polítics i associacions de
mares i pares responen aquestes preguntes.

El 47% dels escolars (incloses les etapes d’infantil, primària, ESO i batxillerat) acudeixen, en
algun moment del curs, a classes particulars. Una conclusió precipitada fa suposar que l’escola
no està oferint prou formació. Lucas Gortazar, investigador d’ESADE, explica que el fet que les
famílies vulguin més i millor educació per als fills i filles no es pot traduir en una polèmica
negativa sobre l’escola. «Estem altament compromesos amb l’educació dels nostres fills, això
és una excel·lent notícia», explica.

L’investigador d’ESADE i especialista en educació i política social assegura que el veritable
debat és un altre. «Hauríem de parlar dels currículums, que potser són massa amplis. També
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s’ha de posar l’accent en la falta de recursos públics o l’absència d’una educació
personalitzada. Una altra qüestió a analitzar és l’ansietat que provoca en moltes famílies
aprovar la selectivitat. I també el sistema anormal espanyol de la titulació d’ESO, perquè qui no
completa aquella etapa es queda completament fora del sistema educatiu sense tenir
alternatives», explica.

El filòsof i pedagog Gregorio Luri, autor de ‘La escuela no es un parque de atracciones’, opina
que molts pares estan convençuts que l’escola està fallant i per això busquen fora el que no
troben dins.

Si bé l’assistència a classes particulars és un denominador comú tant entre l’alumnat de la
xarxa pública com de la concertada (46,5% els primers i 50% els segons), l’objectiu d’aquesta
formació és diferent en funció de la renda de la família. A les llars de més ingressos, el que es
busca és oferir als fills i filles avantatges competitius per tenir èxit laboral i econòmic en el futur.
A les llars més modestes, l’afany dels pares al contractar acadèmies o professors privats és que
els fills i filles no es quedin enrere i no repeteixin curs. El seu objectiu no és tant triomfar i
destacar sinó «recuperar i posar remei». Davant aquest panorama, Mari Carmen Morillas,
vicepresidenta de la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares de l’Alumnat
(Ceapa) i presidenta de l’associació Giner de los Ríos insisteix que «l’èxit educatiu no pot
dependre de la butxaca de les famílies». Morillas, que va acudir a una trobada ‘online’
organitzada per ESADE, va insistir a les administracions perquè augmentin la seva inversió
perquè l’escola tingui classes gratuïtes de reforç i les famílies no necessitin invertir uns
diners extres. Aquestes classes, de fet, existeixen però són minoritàries ja que, segons l’estudi
d’ESADE, només un 3,5% dels alumnes hi acudeixen (bàsicament, els fills de famílies amb
renda més baixa).

La responsabilitat de les administracions
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María Truñó, comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, considera que l’informe
d’EsadeEcPol llança un missatge d’alerta pel poder econòmic que té ja aquesta ‘educació a
l’ombra’ i assegura que les administracions han de moure fitxa. «S’està minant la base del
sistema educatiu, les famílies busquen fora el que no troben als centres. Les
administracions han de lluitar contra la segregació i apostar per la voluntat igualadora»,
explica. L’experta, que també va acudir a la trobada organitzada per ESADE, posa com a
exemple les Tardes Educatives, posades en marxa des de l’Ajuntament de Barcelona perquè
els escolars de sis a 16 anys disfrutin de dues tardes a la setmana d’activitats diverses, que van
des dels esports al reforç escolar, els idiomes i les arts. «Són activitats on hi ha barreja social i
cultural, i de preu assequible gràcies a les beques», destaca. Amb l’objectiu d’atraure aquestes
famílies a aquesta educació extra, la responsable municipal remarcava la necessitat que hi hagi
«figures col·lectores», com ara tècnics de barri, mestres, tutors i educadors socials.

Cortazar no és partidari de prohibir l’‘educació a l’ombra’. «No és cap solució», conclou. El que
sí que s’ha de fer és donar-li una dimensió més transparent perquè el mercat aflori i, d’aquesta
manera, es pugui no només practicar la vigilància fiscal sinósalvaguardar-ne la qualitat. Juan
Manuel Moreno, catedràtic de la UNED i coautor de l’estudi d’ESADE, posa l’accent en el
fet que el 46% de la despesa que les famílies dediquen a les classes particulars correspon
als idiomes. No està detallat, però és de suposar que l’anglès acapara la demanda.
«S’hauria d’analitzar com es dona l’anglès a les escoles», diu Moreno. El professor Luri
s’hi mostra d’acord i assegura que si un pare vol que el seu fill domini per complet l’idioma
estranger el porta a una acadèmia privada o contracta un docent.
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n La CUP Santpedor ha posat en 
marxa una campanya per fomen-
tar l’accessibilitat al municipi amb 
el lema «Tombem les barreres ar-
quitectòniques». Aquesta iniciati-
va ha arrencat amb la col·locació 
de senyals identificatius en els es-

pais públics per fer visible «la pre-
cària situació del municipi en ma-
tèria d’accessibilitat», en referèn-
cia a voreres no adaptades, absèn-
cia de rampes i obstacles situats al 
mig del pas. 

L’objectiu de la campanya, se-
gons destaquen els cupaires en un 
comunicat, és «conscienciar sobre 
aquesta problemàtica, senyalant la 
deixadesa que hi ha hagut per part 
dels últims governs, encapçalats 
per ERC, fins a tal punt que el mu-
nicipi no ha comptat mai amb un 
Pla d’Accessibilitat Municipal, mal-

grat tenir el suport de la Diputació 
de Barcelona».  

Aquesta formació considera 
que l'actual equip de govern en co-
alició d’Esquerra i Junts per Sant-
pedor «podria haver actuat amb 
més celeritat iniciant intervenci-
ons necessàries veient que el pla 
que van començar a tramitar arri-
barà a finals del seu mandat». Da-
vant d’aquesta situació, la CUP 
Santpedor ha elaborat una pàgina 
web on s’hi pot trobar, a més a més 
d’informació sobre la campanya, 
un plànol amb punts que han iden-

tificat com a conflictius des del 
punt de vista de l’accessibilitat, tant 
dels carrers del municipi com dels 
edificis públics. La intenció és «ani-

mar a la població» a participar en 
l’elaboració d’aquest plànol col·la-
boratiu afegint-hi qualsevol barre-
ra arquitectònica detectada.

Una campanya de la CUP Santpedor  
denuncia barreres arquitectòniques

REDACCIÓ. SANTPEDOR

u La formació considera que 
el govern va tard en la 
millora de l’accessibilitat al 
municipi

Membres de la CUP en l’engegada de la campanya CUP SANTPEDOR

n L’Ajuntament de Navàs ja té defi-
nit el terreny on es farà el nou ins-
titut públic. El consistori ha apro-
vat la segregació d’una part de ter-
reny de titularitat municipal, situ-
at a la zona del Pavelló Blau, per a 
la construcció del nou edifici que 
el departament d’Educació preveu 
fer al municipi. Aquest tràmit ha de 
permetre cedir l’espai gratuïta-
ment a la Generalitat de Catalunya 
perquè, un cop aprovats els pres-
supostos, pugui iniciar el projecte 
per fer realitat l’esperat nou centre 
educatiu. 

El departament d’Educació va 
anunciar l’octubre passat que Na-
vàs tindria, finalment, un edifici de 
nova construcció per a l’institut pú-
blic. D’aquesta manera, es tancava 
el debat sobre la construcció o no 
d’un nou edifici per a l’institut de 
Navàs, que des de la seva creació 

l’any 2011 està ubicat en barracons 
al costat del complex de piscines 
l’Eix. Ara, el procés per a la cons-
trucció del centre de secundària ha 
fet un pas més amb la segregació i 
posterior cessió del terreny  on s’ha 
d’ubicar el nou centre. 

El terreny segregat, de 8.248,179 
metres quadrats, forma part d’una 
finca de titularitat pública de 
35.217m2, situada al voltant del Pa-
velló Blau. Concretament, la finca 
segregada per a usos educatius li-
mita amb els carrers Pau Casals i Ali 
Bei i, segons l’alcalde de Navàs, Ge-
nís Rovira, «és l’únic terreny pú-
blic» del qual disposa el municipi. 
Aquest tràmit s’ha aprovat en el 
darrer ple municipal amb els vots 
favorables de l’equip de govern 
(CUP i ERC) i l’oposició (PSC i 
Junts). Paral·lelament a la segrega-
ció, s’ha iniciat l’expedient per a la 
cessió gratuïta d’aquesta porció de 
terreny a la Generalitat de Catalu-
nya de manera que un cop fet efec-
tiu, segons Rovira, si s’aproven els 
pressupostos , «ja es podrà comen-
çar a fer el projecte i construir-lo».  

Una vegada cedits els terrenys, 
el departament d’Educació inicia-
rà el llarg procés per a la construc-
ció del nou edifici que ja va anun-
ciar que seria una realitat d’aquí a 
quatre o cinc anys tenint en comp-
te que a partir que hi hagi l’Acord 
de Govern s’iniciarà un procés par-
ticipatiu de sis mesos amb la comu-

nitat educativa, s’haurà de fer les li-
citacions amb la presentació de 
projectes, en dues voltes, i l’adjudi-
cació de les obres, que tindrien un 
termini d’execució de 18 mesos. 

Una vegada descartada, l’abril 
de l’any passat, la integració dels 
centres concertats de l’Escola Dio-
cesana de Navàs (EDN) a la xarxa 
pública, que hauria permès enca-
bir en els seus equipaments l’edu-
cació secundària i els estudis pos-
tobligatoris, es va tornar a posar so-
bre la taula la construcció d’un nou 
edifici per l’institut públic als ter-
renys del costat del pavelló. En 
aquest sentit, el mes de maig de 
l’any passat l’Ajuntament de Navàs 
va aprovar una moció consensua-
da per tots els grups municipals 
que instava al departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalu-
nya a construir un nou edifici que 
albergués l’educació secundària i 
els estudis postobligatoris. 

Tot i que també hi havia sobre la 
taula la possibilitat d’ampliar l’ac-
tual escola Sant Jordi per encabir 
l’espai de secundària i donar con-
tinuïtat al model d’institut escola, 
per al qual apostava la Generalitat, 
després de reunir-se amb els repre-
sentants polítics i la comunitat 
educativa i de comprovar les limi-
tacions d’espai de l’actual equipa-
ment, el departament d’Educació 
es va decantar per la construcció 
d’un nou institut.

Navàs defineix els terrenys 
on es construirà el nou 
institut públic del municipi
u El consistori ha aprovat segregar l’espai, situat al voltant del Pavelló 
Blau, per cedir-lo a la Generalitat per a la creació de l’esperat equipament
QUERALT CASALS. NAVÀS

Terrenys que se cediran a la Generalitat per fer l’institut AJUNTAMENT DE NAVÀS

Contenidors Transport Dessembussaments Assessoria 
tècnica

Residus
perillosos

Destrucció
con�dencial
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Girona-Gironès Local

n Ahir al matí van començar els tre-
balls per reduir la rotonda a la pla-
ça de Salt, que ja han començat a te-
nir un impacte en el trànsit de vehi-
cles. Els operaris han senyalitzat i 
pintant la calçada en les vies pròxi-
mes a la rotonda on s’ha de portar a 
terme les actuacions principals. En 
aquest sentit, el carrer del Riu Güell, 

el carrer de Salt i la carretera Santa 
Coloma, que aquest matí s’ha co-
mençat a senyalitzar i pintar, es veu-
ran afectades en el trànsit i només 
es podrà utilitzar un vial per accedir 
al giratori. Al mateix temps, la roton-
da també tindrà un sol carril de cir-
culació perquè es puguin executar 
les primeres accions del projecte. 

En aquesta primera fase, les 
obres se centraran en la zona inte-
rior de la rotonda. L’objectiu és re-
duir el diàmetre del giratori, que 
passarà dels 60 metres actuals als 
35. Un cop finalitzada la primera 
fase, les reformes afectaran les vo-
reres i carrils exteriors del giratori. 

La finalitat és guanyar amplada en 
un dels laterals de la rotonda, on es 
farà una vorera més gran i on hi hau-
rà un carril bici que connectarà 
aquest punt, on ja desemboquen el 
carril del carrer Oviedo i del carrer 
del Riu Güell, fins a Vilablareix. 

Es preveu que el total de les obres 
s’allarguin un total de nou mesos, en 
unes reformes que han costat a Gi-
rona un total d’1.377.103 euros (IVA 
inclòs), sent l’empresa Rubau Tar-
rés SAU l’adjudicatària per portar a 
terme les accions. En tot cas, la ma-
joria del fons, al voltant d’un milió 
d’euros, està subvencionat pels fons 
europeus Next Generation.

Comencen els treballs per reduir la 
mida de la rotonda a la plaça de Salt

J.C. GIRONA

u Els operaris es van 
encarregar ahir de 
senyalitzar i pintar els 
carrers pròxims a la glorieta

Un operari tallant el pas a vehicles. MARC MARTÍ

n Els centres educatius de Girona 
superen la mitjana catalana tant 
d’alumnat estranger com d’alum-
nat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. Concreta-
ment, el 17,37% de l’alumnat dels 
centres escolars de la ciutat reque-
ria necessitats específiques de su-
port educatiu (la mitjana a Catalu-
nya era del 15,72%). Mentrestant, 
en centres de secundària la xifra 
s’enfilava fins al 25,24% (19,15 era 
la mitjana catalana). Per altra ban-
da, l’alumnat estranger a Girona en 
el curs 2020-2021 representava un 
20,89% pel que fa a primària 
(17,87% a Catalunya) i un 17,6% 
pel que fa a secundària (12,87% a 
Catalunya). Tot això, en dades re-
collides del curs 2020-2021. 

Tenint en compte aquestes da-
des, el Pla d’Equitat Educativa es 
va donar a conèixer l’any passat 
amb l’objectiu reduir la segregació 
escolar que s’havia detectat a la 
ciutat. Aquest, contempla una sè-
rie de mesures, on entren propos-
tes de millora per l’alumnat amb 
necessitats específiques i l’alum-
nat estranger. Entre elles, l’assigna-
ció de places per a l’alumnat amb 
necessitats especials, així com 
acompanyament a les seves famí-
lies en les escoles bressol. També 
el reforç dels projectes d’atenció a 
la diversitat, com és el cas del Pro-
jecte Rossinyol, on l’alumnat de la 
Universitat de Girona afavoreix   la 
inclusió i la integració social de 
l’alumnat estranger nouvingut a la 
ciutat. 

De fet, des que va començar, el 
Pla d’Equitat Educativa ha ajudat 
a canviar la tendència d’alguns in-
dicadors analitzats. Un exemple és 
que durant el curs passat es va mi-
llorar la detecció d’alumnat amb 
necessitats educatives específi-
ques. A més, també s’ha incremen-
tat el número de places destinades 
a projectes d’atenció a la diversitat, 

i aquí el Projecte Rossinyol n’ha 
sortit beneficiat. 

Un total de 55 actuacions  

Tanmateix, són un total de 55 les 
mesures previstes en aquest Pla 
d’Equitat Educativa, que es van co-
mençar a aplicar el setembre de 
2021, coincidint amb l’inici del 
curs escolar 2021-2022, i que s’han 

de portar a terme fins al curs 2024-
2025. D’aquestes, vint-i-vuit, la 
meitat, ja s’han posat en marxa i es-
tan englobades en tres eixos: l’ac-
cés a l’escolarització, l’acompanya-
ment a la tasca dels centres educa-
tius, i el desplegament d’un marc 
educatiu fora de l’horari lectiu. 

Ahir a la tarda, el teatre de l’Ins-
titut Jaume Vicens Vives va acollir 
el primer informe de seguiment de 
les actuacions, corresponents al 
curs 2021-22. Hi van assistir l’alcal-
dessa, Marta Madrenas i el regidor 
d’Educació, Infància i Esports, 
Àdam Bertran. Aquest, explicava 
que el pla «s’ha d’entendre com un 
encàrrec del conjunt de la comu-
nitat educativa a tota la ciutat». A 
més, també apuntava que «cal que 
repensem i treballem tots plegats 
com orientar les nostres accions 
per tal de facilitar que tothom ac-
cedeixi, de manera equitativa, als 
recursos que la ciutat ofereix, i així 
poder arribar a una societat amb 
més igualtat d’oportunitats». 

La intenció marcada en el pla és 
que a final d’aquest curs escolar 
2022-2023 ja hagin començat més 
del 95% de les 55 actuacions que 
s’han de portar a terme. De fet, les 
28 que s’han engegat fins ara com-
pleixen amb les previsions esta-
blertes, tot i que algunes mesures 
que s’havien d’iniciar el curs pas-
sat es van deixar per més endavant. 
Tot i així, amb les que ja s’han po-
sat en marxa s’ha pogut compro-
var que s’ha equilibrat arreu de la 
ciutat els casos de matrícula viva 
entre l’alumnat d’infantil i primà-
ria de Girona, és a dir de matricu-
lació d’alumnat un cop començat 
el curs. També s’ha pogut fer una 
millor tasca de seguiment i de co-
ordinació amb els centres educa-
tius i altres agents per conèixer la 
tipologia d’absentisme a la ciutat, 
o ‘ha incrementat el número de 
centres educatius de Girona que 
compten amb un soci de l’àmbit 
cultural que col·labora en la realit-
zació d’un projecte compartit.

Girona supera la mitjana 
catalana d’alumnat estranger 
u La meitat de les mesures previstes fins al 2025 per combatre la segregació escolar s’han posat en 
marxa en el marc del Pla per a l’Equitat Educativa, que va presentar ahir el primer informe de seguiment

JOSEP COLL. GIRONA

El primer dia d’aquest curs escolar en una aula del CEIP Migdia. ANIOL RESCLOSA

Es preveu que a final 
d’aquest curs escolar 
més del 95% de les 
mesures ja estiguin en 
funcionament



Mitjà: Diari de Tarragona

Publicat: 24/01/2023

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL TARRAGONA

Audiència: 75.000 Lectores

Difusió: 7.650 Ejemplares

Valor: 1.392€

34 cultura & vida DIARI DE TARRAGONA 
DIMARTS, 24 DE GENER DE 2023

JOSÉ M. BASELGA 
EL VENDRELL 

«Siempre decimos que en nues-
tra clase el ruido es constante.  
Para hacer que los grupos coo-
perativos funcionen bien los 
alumnos necesitan interaccionar 
y conocerse los unos a los 
otros», explica Fabrícia Castro. 
«La comunicación es básica y es 
una manera de fomentar la len-

gua catalana oral en estas con-
versaciones de cómo gestiona-
mos el grupo». La jefa de estu-
dios de la Escola Campclar, 
Neus Vaqué,  destaca que la ini-
ciativa logra el compromiso de 
los alumnos y realizar un segui-
miento.  

Con ello se logra conocer los 
pensamientos de los alumnos y 
cómo debe trabajarse en el au-
la de manera que se puede dar 

respuesta ajustada a las necesi-
dades de los alumnos y del pro-
pio grupo. 

Desarrollo sostenible 
En el que es el tercer año con la 
iniciativa se trabaja en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Una vez explicados a los alum-
nos, estos realizan propuestas 
que son factibles y las impulsan 
desde los grupos cooperativos. 

Pero además con la iniciativa 
se consigue una implicación del 
alumno y de las familias con el 
centro y con su barrio.  

«Sentir orgullo de pertenencia 
que motiva a mejorar el entor-
no. En el centro y en el barrio», 
señalan las responsables del 
proyecto. Los escolares junto con los estudiantes de magisterio. FOTO: JMB

De conocer las necesidades 
educativos del alumno al 
sentimiento de pertenencia

JOSÉ M. BASELGA 
EL VENDRELL 

Posiblemente sí hay un futuro es-
peranzador. Gracias a los peque-
ños. Pero ellos tienen claro que 
pasa por compartir, por colabo-
rar y por que todos tienen un pa-
pel en la sociedad. 

Alumnos de tercero de prima-
ria de la escuela Campclar de Ta-
rragona se lo mostraron a los es-
tudiantes de magisterio de la 
URV que un día serán profesores. 
Para saber enseñar desde la men-
te del que aprende. Pero hay que 
escucharles. 

Los escolares explicaron a los 
futuros profesores la experiencia  
de ‘Formigues cooperatives’ que 
desarrollan en su colegio.  «Lle-
garemos juntos y nadie se queda-
rá en el camino porque somos un 
equipo y nuestro aula es como 
una familia», explicaron. 

‘Formigues cooperatives’ plantea 
objetivos basados en valores y 
para los que todos los alumnos 
tienen su papel. Desde el alum-
no más artístico que ayuda a los 
demás, al buscador de palabras 
para encontrar la apropiada en 
cada momento... pero también el 
coordinador del grupo, el secre-
tario que escribe el día a día de 

los proyectos, el dispensador de 
material, el controlador para 
mantener el ambiente de traba-
jo o el abogado que media para  
resolver situaciones y el porta-
voz. 

Maneras de hacer 
La iniciativa la impulsa la profeso-
ra de Didáctica de las Ciencias 
Sociales en la URV, Fabrícia Castro,  
y forma parte de su tesis docto-
ral. Es el tercer año del proyecto. 
«El objetivo es mostrar maneras 
de hacer que quizá algún día los 
profesores podrán aplicar en los 
centros a los que vayan a dar cla-
ses», explica la profesora. 

En la iniciativa que se mostró 
en las aulas de la URV en Coma-
ruga las ‘formigues’ se repartie-
ron por grupos para que los fu-
turos maestros expusiesen ideas 
desde cómo mejorar el medio 
ambiente a hábitos saludables  
de mejorar un barrio.  

Las aportaciones quedaron reco-
gidas tras un debate y a partir de 
ese momento hay que implicar-
se para llevarlas a cabo. «El tra-
bajo en equipo es el elemento 
esencial de una estructura de 
aprendizaje cooperativo y siem-
pre ha de ir acompañada de la 
responsabilidad individual de los 

miembros que forman parte», ex-
plica Fabrícia Castro. 

Potencialidades 
Cada alumno es una pieza fun-
damental. Porque cada uno tie-
ne sus potencialidades que, ade-
más, son reconocidas y valoradas 
por el resto, lo que refuerza la 
autoestima y mejora el resultado 
académico.  

Muchos alumnos descubren sus 
habilidades y las de los otros que, 
además, son revisadas por el gru-
po. El objetivo es preparar a los 
pequeños para una sociedad que 

requiere de competencias, pero 
también necesita de valores 

La pequeña Aima lo resumía a la 
perfección: «explicamos las cosas 
que hacemos en el aula. Nos ayu-
damos los unos a los otros. Na-
die se queda atrás. Formamos un 
equipo». Y preguntaba a los fu-
turos profesores: «¿Cómo queréis 
que sea ese maestro?». 

«Amable, tranquilo, inteligen-
te, con un gran corazón...» reci-
bieron por respuesta. «Confiamos 
en que seréis buenos maestros»,  
retaron los escolares a los futu-
ros maestros.

Educació              Primària

‘Formigues 
cooperatives’  
con el objetivo de 
mejorar el mundo

Enseñanza

Alumnos de la escuela Campclar de TGN 
explican a futuros maestros su iniciativa

Un grupo de ‘formigues’ que explicó el proyecto a futuros maestros. FOTO: JMB

25
● Escolares de la escuela 
Campclar participan este año 
como maestros en la universi-
dad para dar a conocer la ini-
ciativa
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n El Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró es confirma com l’únic indret del 
Pirineu on creix una planta que fins 
ara només s’havia vist a l’est d’Eu-
ropa i a l’Àsia. Es tracta de la Thalic-
trum foetidum, una planta que es 
troba en situació de perill i que està 
previst que s’incorpori al Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya 
per incrementar la seva protecció. 

Tot i ser una planta pròpia de zo-
nes d’estepa, se n’han localitzat 
2.000 exemplars a la zona de la 
Tosa, un espai limítrof amb el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. «És una 
població important d’una planta 
que en tot el Pirineu només trobem 
al parc del Cadí-Moixeró, i s’estén 
en una superfície de 4,5 hectàrees, 
tot i que més del 90% es concentra 
en menys de mitja hectàrea», expli-
ca el director del parc natural, Jor-
di Garcia Petit. D’aquí la importàn-
cia d’avançar en la seva protecció i 
garantir-ne la conservació. Garcia 
Petit ha explicat que s’incorporarà 
la planta com a espècie protegida i 
se’n farà un seguiment anual per tal 
de preservar-la: «Caldrà veure com 
avança l’espècie, si està en expan-
sió o si, contràriament, es van re-
duint els exemplars. En funció de 
quina sigui la seva evolució, es de-
cidiran les accions».  

La Thalictrum foetidum recorda 
a una de les espècies més emble-
màtiques del parc, la Dracocepha-
lum austriacum, una planta que al 
Pirineu només es troba en dos o 
tres punts d’aquest espai natural i 
que és una de les poques espècies 
de la flora de Catalunya que té una 
protecció legal d’abast europeu. 

La Thalictrum foetidum va ser 
descoberta al Pirineu l’any 1993, 
quan un grup de botànics va reco-
llir la planta durant una expedició 
ordinària al massís de la Tosa d’Alp 
per recollir plantes típiques 
d’aquesta zona i conservar-les en 
diversos herbaris. La planta no va 
ser identificada i es va conservar a 
l’herbari del Reial Jardí Botànic de 

Madrid fins que l’any 2000 un bo-
tànic alemany que realitzava una 
tesi doctoral la va identificar. 

Amb aquest descobriment es va 
poder confirmar que la planta tam-
bé existia al Pirineu, però com que 
al seu dia no s’havia anotat amb 
precisió el lloc concret on s’havia 
recollit, fins al 2017 no es va retro-
bar la planta. Ho va fer, precisa-
ment, un dels botànics que havia 
participat en l’expedició del 1993, 
que va refer el recorregut que s’ha-

via fet aleshores i es va orientar per 
les poques indicacions d’altitud i 
àrea que es tenien. 

En un primer supòsit es calcu-
lava que hi havia unes quantes de-
senes d’individus, però se’n desco-
neixia la quantitat real. Per això, 
aquest estiu es va impulsar un es-
tudi per conèixer amb precisió la si-
tuació d’aquesta rara planta, de la 
qual s’han trobat uns 2.000 exem-
plars, la major part dels quals han 
florit aquest any passat.

u L’espècie ‘Thalictrum foetidum’ s’ha localitzat a la zona de la Tosa, 
amb uns 2.000 exemplars en una superfície de 4,5 hectàrees

Creix una planta al parc del 
Cadí-Moixeró que només 
vivia a l’est d’Europa i Àsia

REDACCIÓ. BERGA

La planta s’incorporarà 
com a espècie 
protegida i se’n farà   
un seguiment anual  
per preservar-la

Exemplar de ‘Thalictrum foetidum’ PERE AYMERICH

Vallcebre 
habilitarà més 
aparcament           
i ordenarà la 
circulació
REDACCIÓ. BERGA

n L’Ajuntament de Vallcebre vol 
millorar la mobilitat al nucli urbà 
seguint els principis de mobilitat 
sostenible. Ara, disposa d'un estu-
di de la Diputació de Barcelona 
que analitza les principals proble-
màtiques de mobilitat i aparca-
ment que té aquesta petita pobla-
ció de l’alt Berguedà, amb 258 ha-
bitants censats.     

La finalitat del treball ha estat 
regular el trànsit i les zones d’apar-
cament amb l’objectiu d’oferir 
places d’aparcament als visitants 
i evitar els aparcaments indeguts. 
L’estudi també marca itineraris se-
gurs i còmodes per als vianants, 
especialment entre els principals 
pols generadors de mobilitat, així 
com una ordenació i regulació de 
la circulació, tant de turismes com 
també dels autobusos que han 
d’accedir a l’edifici multifuncional 
i alberg de Vallcebre. 

A partir d’aquesta anàlisi, el tre-
ball proposa un conjunt de pro-
postes per millorar la mobilitat del 
nucli urbà, marcant-se un horitzó 
per als propers sis anys.  

S’actuaria en tres àmbits con-
crets del municipi: la cruïlla de la 
carretera BV-401 i el carrer Major; 
la plaça del Roser i de la plaça Pa-
ïsos Catalans; i l’àmbit del carrer 
Major i entorn de l’edifici multi-
funcional i alberg. Algunes de les 
mesures són: col·locació d’un pas 
de vianants elevat, habilitar zona 
de càrrega i descàrrega, així com 
noves places d’aparcament i tam-
bé per a cotxes de persones amb 
mobilitat reduïda i per a vehicles 
elèctrics, crear espais de prioritat 
de vianants, i ampliar voreres. 

n Un total de 654 alumnes de 8 a 10 
anys (tercer i quart de primària) de 
23 centres educatius del Berguedà 
participen al programa Esport 
Blanc Escolar.   

El Berguedà és la comarca cata-
lana que aporta més alumnes a 
aquesta proposta que combina 

educació i esports d’hivern. Els 
alumnes fan sis sessions de tres dis-
ciplines diferents a quatre estacions 
d’esquí: la Molina, Aransa, Lles i 
Tuixent-La Vansa. Aquesta activitat 
mobilitza a vuit empreses del sec-
tor i a 120 monitors. El programa va 
començar el 13 de gener i s’allarga 
fins al 17 de març amb una sessió 
extra de graduació per als alumnes 
de quart de primària, a La Molina. 

El conseller comarcal d’Esports, 
Abel Garcia, destaca que «és un dels 
projectes socials més importants 
que tirem endavant com a comar-
ca» gràcies a la suma d’esforços ins-

titucionals». El Berguedà aposta per 
aquesta activitat que combina es-
ports d’hivern i educació «i permet 
als infants accedir a aquesta pràcti-
ca independentment del nivell eco-
nòmic de les famílies».  Garcia va-
lora un projecte «transversal» del 
Consell Comarcal i del Consell Es-
portiu a través del qual nens i nenes 
de la comarca s’inicien en el món 
dels esports d’hivern amb un cost 
avantatjós. El conseller comarcal in-
dica que a banda de donar a conèi-
xer els esports d’hivern, aquest pro-
grama ajuda a «potenciar activitats 
al medi natural» i a «treballar per la 

promoció esportiva d’aquest esport 
en l’àmbit pràctic i de tecnificació». 

Enguany, l’Esport Blanc Escolar 
suposa la mobilització de 100 auto-
cars i 23 taxis que gestiona el Con-

sell Comarcal del Berguedà. Per la 
seva banda, el Consell Esportiu del 
Berguedà coordina el programa. El 
Consell Comarcal destina 64.000 
euros a sufragar aquest programa.

Més de 650 alumnes participen al 
programa Esport Blanc Escolar 

REDACCIÓ. BERGA

u Nens i nenes de 8 a 10 anys 
del Berguedà fan sis sessions 
de tres disciplines diferents    
en quatre estacions d’esquí 

Grup d’infants abans d’iniciar una sessió a la neu CC BERGUEDÀ
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La UPF organitza, un any més, una de les fases locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, una iniciativa de la Xarxa Vives d'Universitats, que
tindrà lloc els dies 26 i 27 de gener al campus de la Ciutadella.

La competició dialèctica cerca potenciar l'ús de la paraula, el diàleg i l'intercanvi d'idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a
llengua vehicular. I enguany, els estudiants debatran sobre la qüestió: «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?». Un tema
polèmic i d’actualitat on hauran de defensar tant la posició a favor com la posició en contra.

En la fase local de la UPF hi participen 120 alumnes de 24 centres: l’IES Ramon Turró i Darder, Escola Pia Calella, Col·legi Santo Ángel, Institut el Cairat,
Institut Caterina Albert, INS Joan Mercader, Institut Marianao, INS Lluís Domènech i Montaner, Escola Ginebró, Institut Josefina Castellví, Institut Josep
Serrat i Bonastre, Institut de Lliçà, INS Pompeu Fabra de Badalona, INS Torre Roja, IESA Institut del Teatre, Saint Nicholas School, Institut Teresa Pàmies,
Creixen Goar Viladecans, Institut Forat del Vent, Aula Escola Europea, Escola Meritxell, Escola Pia Caldes de Montbui, Col·legi Badalonés i l’Escola Mare
de Déu de Núria. El jurat que els valorarà està format per 28 membres de la Universitat (estudiants, alumni, PAS i PDI) amb experiència demostrada en
oratòria i lligues de debat.

L’edició d’aquest 2023, globalment, suma el major nombre de centres inscrits en la competició, amb un total de 194 equips i prop de 5.000 alumnes. A
la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat participa l'alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat (i equivalents) i FP d'entre 15 i 18 anys de Catalunya, el País
Valencià i Andorra. Els centres escolars s’inscriuen com a participants en una universitat de la Xarxa Vives on disputaran la fase local amb centres de la
mateixa demarcació geogràfica. En aquesta fase local es classificarà l’equip que representarà a la universitat en la fase final de la competició. La fase final
tindrà lloc del 22 al 24 de març a la Universitat de València.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una iniciativa de la Xarxa Vives d'Universitats. A Catalunya compta amb la col·laboració del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; al País Valencià amb la coorganització d’Escola Valenciana i el suport de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; i amb la col·laboració del Govern d’Andorra.

https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/
https://www.vives.org/
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Més de 200 infants i joves de l’Ampolla es
beneficien de les subvencions escolars que
atorga l’Ajuntament - EbreDigital.cat
Un total de 231 infants i joves de l’Ampolla s’han beneficiat de les subvencions escolars que ha
atorgat l’Ajuntament de l’Ampolla per al curs 2022-2023. En total, les ajudes per a l’adquisició de
llibres i material de suport informàtic han estat de 18.095,16 euros. Les persones beneficiàries
han estat alumnes d’infantil, de primària, de secundària i estudiants de batxillerat i de cicles
formatius empadronats a l’Ampolla i que estan cursant els estudis a qualsevol centre públic o
concertat de la demarcació de Tarragona.

L’alumnat d’infantil ha rebut 50 euros, el de primària 75 euros, el de secundària 80 euros i el de
batxillerat i cicles formatius 100 euros. En el cas de les famílies nombroses o les monoparentals,
aquestes quantitats econòmiques s’han incrementat un 20%. Pel que fa a les famílies
nombroses o monoparentals especials, l’augment ha estat del 30%.

D’altra banda, l’Ajuntament de l’Ampolla també assumeix el cost del transport de l’alumnat
empadronat al municipi que cursa el batxillerat a l’Institut de Camarles i que, com es tracta d’una
formació no obligatòria, la despesa hauria de córrer a compte de les famílies. En aquest cas, el
consistori ha destinat 2.904 euros per sufragar el transport dels 16 alumnes que cursen el
batxillerat aquest curs en aquest centre escolar.

https://ebredigital.cat/2023/01/23/mes-de-200-infants-i-joves-de-lampolla-es-beneficien-de-les-subvencions-escolars-que-atorga-lajuntament/
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L’Ajuntament ofereix suport digital i lingüístic a
les famílies dels centres educatius de Ripollet -
Ajuntament de Ripollet
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn, l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Ripollet, ha
programat diferents accions de suport a les famílies amb infants i joves que estudien als centres educatius
de Ripollet. D’una banda, aquesta setmana s’iniciarà a l’escola Escursell el primer dels tres tallers
lingüístics que té previst realitzar fins al maig, per tal que les famílies interessades puguin aprendre la
llengua catalana a través de dinàmiques i activitats pràctiques. D’altra banda, entre febrer i març es
posaran en marxa sis tallers de digitalització a escoles i instituts locals. A més, durant el termini de
preinscripció escolar, que s’iniciarà el 6 de març, segons ha fet públic el departament d’Educació de la
Generalitat, l’Ajuntament oferirà suport digital a aquelles famílies que ho necessitin, per tal de realitzar els
tràmits en línia.

Digitali, les famílies en línia
L’Ajuntament ofereix un acompanyament a famílies nouvingudes i/o amb manca d’habilitat digitals,
idiomàtiques i socials i que necessiten suport per a fer tràmits que tenen a veure amb l’escolarització dels
seus fills i filles, com ara la preinscripció o la matrícula. Són també petits espais de trobada i socialització
de les famílies que volen fomentar la seva participació en els centres educatius dels seus fills i les seves
filles.

Aquest suport pot ser puntual, amb cita prèvia, o a través dels tallers ‘Digitali’, que es desenvoluparan a
les escoles Tatché, Escursell, Gassó i Tiana, a l’Institut Escola El Martinet i a l’Institut Lluís Companys. Les
persones interessades d’aquests centres poden inscriure’s al 935 046 008, a educacio@ripollet.cat i,
presencialment, el dimarts 31 de gener i el 7, 14 i 21 de febrer, de 9.30 a 13.30 i de 15 a 18 h, i els dijous
del 2 al 23 de febrer, de 9.30 a 13.30 h, a les oficines de Drets Socials (c. de Can Masachs 18-20).

Ens aquests tallers, molt pràctics, s’ensenyen aspectes com fer-se i gestionar un correu electrònic; com
sol·licitar el certificat digital Idcat mòbil i idcat, com demanar en línia beques de menjador i material escolar,
així com fer la preinscripció. També s’informa dels riscos que hi poden haver a la xarxa i les formes de
prevenir-los i s’ofereixen eines als pares i mares per mantenir la privacitat a les xarxes, denunciar un abús,
detectar una situació d’assetjament o posar filtres per a menors als seus dispositius. A més, se’ls dona a
conèixer aplicacions productives i els recursos en línia més útils.

Suport a la preinscripció
D’altra banda, a partir del 6 de març, en què s’inicia el període de sol·licituds per a la preinscripció del curs
2023-2024, l’OME també oferirà suport, amb cita prèvia, per a fer el tràmit en línia a les famílies amb infants
que inicien p3 i amb joves que faran 1r d’ESO. L’horari d’atenció al suport digital per fer la preinscripció
serà de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i els dimarts de 15 a 18 h a l’oficina de Drets Socials, al carrer
de Can Masachs 18-20.

Caldrà demanar cita prèvia al telèfon 935 046 008, a educacio@ripollet.cat o, presencialment, els dimarts
de 9.30 a 13.30 i de 15 a 18 h i els dijous de 9.30 a 13.30 h, a l’oficina de Drets Socials, al carrer de Can
Masachs 18-20, a partir del primer dia de portes obertes dels centres educatius de Ripollet, que és el 6 de
març per a educació infantil i el 8 de març per a ESO.

Tallers lingüístics 'L'estoneta a l'escola'
Aquest curs 2022-2023 hi ha programats tres tallers lingüístics per aprendre català, entre gener i maig,
que es realitzaran en horari lectiu a la tarda, a les escoles Escursell, Clavé i Gassó. Les persones
interessades poden realitzar les inscripcions al telèfon 935 046 008, a educacio@ripollet.cat i,
presencialment, els dimarts 17 i 24 de gener de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h i els dijous 19 i 26 de gener,
de 9.30 a 13.30 a Drets Socials.

https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/pee-suport-digital-i-linguistic-a-families
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dates-preinscripcio-2023-2024
https://www.ripollet.cat/serveis/educacio/pee-pla-educatiu-dentorn/suport-a-families/suport-digital/curs-2022-2023/suport-digital-a-families-i-tallers-4
https://www.ripollet.cat/serveis/educacio/pee-pla-educatiu-dentorn/suport-a-families/suport-linguistic/curs-2022-2023/tallers-linguistics-lestoneta-a-lescola
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L'alumnat sord de Tres Pins podrà fer l'ESO
amb llengua de signes
Els alumnes sords de l’Escola Tres Pins podran cursar l’ESO a un centre amb llengua oral i
de signes. Segons el Consorci d’Educació, a partir del curs 2023-24 tindran garantida la
continuïtat educativa amb aquest sistema bilingüe a l’Institut Bosc de Montjuïc, que ja és un dels
centres adscrits a l’escola, i on s’incorporarà un equip de psicopedagogs formats en llengua
de signes catalana. Actualment hi ha 17 alumnes amb discapacitat auditiva matriculats a
l’Escola Tres Pins.

Es descarta convertir Tres Pins en un institut escola

Les famílies de l’AFA de l’Escola Tres Pins havien demanat convertir el centre en un institut
escola bilingüe, perquè l’alumnat pugui fer tota l’educació obligatòria (infantil, primària i ESO)
amb aquest model que integra l’alumnat sord i oïdor amb les dues llengües. Una opció que
el Consorci d’Educació ha descartat, de moment, perquè no la considera viable. Fonts del
Consorci han explicat a betevé que l’Escola Tres Pins és només d’una línia i que al districte no
hi ha “actualment la necessitat de crear més places de secundària, perquè amb l’oferta actual ja
es cobreix la demanda existent”. Destaquen que el professorat de l’institut rebrà formació
general per comunicar-se en llengua de signes i, a més s’hi incorporarà un equip
psicopedagògic amb formació específica.

Tres Pins vol convertir-se en institut escola

Les famílies demanen que sigui un centre inclusiu on també per donar continuïtat educativa al
projecte i que s’hi pugui fer l’ESO

El Consorci destaca que amb aquesta solució “es possibilita a l’alumnat sord poder anar
acompanyat a l’Institut Bosc de Montjuïc del seu grup de primària”, un fet que consideren podrà
facilitar l’adaptació al centre nou. Fins al curs actual, l’alumnat amb discapacitat auditiva que
volia cursar secundària es podia matricular a l’Institut Consell de Cent, però anava acompanyat
d’un percentatge molt baix del seu grup de primària, ja que la matriculació d’alumnes des de
l’Escola Tres Pins a aquest institut era molt reduïda.

Descontent de les famílies de Tres Pins

Les famílies del centre han rebut amb disgust la notícia que de moment es descarta fer un institut
escola, ja que consideren que tal com s’ha plantejat, la solució plantejada no garantirà el model
bilingüe a l’ESO. Denuncien també que els models pedagògics dels dos centres són molt
diferents i per això ja estan treballant en mobilitzacions.

Preinscripció escolar 2023-2024: Dates a l’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i FP

Donar continuïtat al model bilingüe

Actualment hi ha un total de 278 alumnes amb discapacitat auditiva escolaritzats a
Barcelona, segons ha detallat en un comunicat el Consorci. La gran majoria, 248, estan

https://beteve.cat/societat/alumnat-sord-tres-pins-eso-llengua-signes-institut-bosc-montjuic/
https://beteve.cat/societat/denuncia-sergi-nen-sord-sense-institut-on-estudiar-llengua-signes/
https://beteve.cat/societat/denuncia-sergi-nen-sord-sense-institut-on-estudiar-llengua-signes/
https://beteve.cat/societat/preinscripcio-escolar-2023-2024-catalunya-dates-infantil-primaria-eso-batxillerat-fp/


matriculats en centres ordinaris amb presència d’una unitat de Servei de Suport a la Discapacitat
Auditiva (SIAL) i tenen un implant auditiu que els permet escoltar.
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Aliança per fomentar l’aprenentatge científic
i tecnològic de l’alumnat | Les notícies i tota
la informació del Baix Llobregat i
l'Hospitalet

 

L’Escola Madorell ha inicat aquest curs 2022-23 el projecte d’innovació educativa en aliança
amb els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB), que
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 va acollir divendres la presentació del programa, que va comptar 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.

https://elfar.cat/art/43333/alianca-per-fomentar-laprenentatge-cientific-i-tecnologic-de-lalumnat


 

La cap d’estudis de l’Escola Madorell, Olga Baqués, va explicar que pel centre educatiu formar
part del projecte Magnet “dóna resposta als reptes del centre de consolidar i millorar el
projecte educatiu”. Baqués va afegir 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 va dir 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, va afirmar 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, va assegurar 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 va destacar 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, va manifestar 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 va comptar amb la participació de
l’alcalde, Xavier Paz, que va manifestar el compromís del consistori molinenc amb el projecte i
va convidar l’alumnat de l’Escola Madorell a compartir amb el municipi tots els coneixements i
aprenentatges que generin els projectes amb el CCiTUB.

 

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'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

 

Magnet 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 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, sessions de formació de l’equip docent del centre amb
els professionals de la institució, recursos per desenvolupar activitats amb l’alumnat i 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.
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Josep Maria Roca: “Teníem l’encàrrec de
millorar les escoles Vedruna i ho vam fer” |
Catalunya Religió
Vedruna “Moltes hores de dedicació, escrupolosos en la gestió, respecte profund a les
persones” i sempre “buscant el màxim bé de cada centre i la millora de l’escola”. Així ha
descrit Josep Maria Roca la manera de fer comuna dels patronats de les escoles Vedruna de
l’antiga província de Tarragona. Ho ha fet aquest dissabte a l’església de l’escola Vedruna
Sagrat Cor de Tarragona en la presentació del llibre que ha escrit i que en recull la seva història.

Publicat per la Fundació Vedruna Catalunya, el llibre Caminant Junts. Fundacions Vedruna de
Tarragona (1989-2017) explica la trajectòria de les catorze fundacions que es van crear a
l’antiga província canònica de Tarragona. I també el procés de treball corresponsable entre
germanes i laics que va permetre donar continuïtat al carisma educatiu Vedruna en un context
de manca de vocacions.

MONTSERRAT ESPINALT: “Es podia fer missió compartida amb confiança i respecte”

El director de l’escola Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, Josep Nolla, ha donat la benvinguda
a l’escola al centenar d’assistents a l’acte, entre els quals antics patrons de les primeres
fundacions, membres de la junta de la primera coordinadora per Catalunya i membres de l’actual
Fundació, a més a més de germanes Vedruna, directors generals i docents de diverses escoles
de la xarxa. 

Nolla ha reconegut que l’autor, Josep Maria Roca està “impregnat del carisma Vedruna fins al
moll de l’os”. I ha apuntat “el rigor, la senzillesa i lleialtat” amb què ha escrit el que considera una
“memòria viva, gairebé cinematogràfica d’uns fets històrics cabdals per comprendre la realitat
Vedruna avui”.

La presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, la germana Vedruna Montserrat
Espinalt, ha agraït a les germanes que van participar d’aquest procés per “tenir la intuïció que es
podia fer missió compartida amb els laics amb confiança i respecte, essent tots com som família
Vedruna”. I ha refermat l’aposta d’aquesta institució: “Volem continuar contribuint i essent
corresponsables de l’educació d’aquest país nostre” com a comunitat educativa Vedruna.

Al llarg de 272 pàgines, l’autor fa memòria des de les primeres fundacions de les escoles del
Penedès, el 1990, passant per la creació d’un equip coordinador de Vedruna per tot Catalunya,
el 2005, i fins a l’entrada de les escoles a la Fundació Vedruna Catalunya Educació, el setembre
de 2017: “Teníem l’encàrrec de millorar les escoles i quan en vam fer entrega a Vedruna
Catalunya Educació, totes estaven en molt millors condicions que quan les vam rebre de la
Congregació”, ha recordat l’autor aquest dissabte.

Creure en un projecte educatiu pioner i de futur

A la presentació l’han acompanyat la germana Narcisa Fiol, aleshores provincial de la
Congregació, i Mar Callau, membre del patronat de l’actual Fundació. Tots tres han compartit
records d’aquest procés del qual van ser protagonistes. En un diàleg que ha moderat la

https://www.catalunyareligio.cat/ca/josep-maria-roca-teniem-encarrec-millorar-escoles
https://vedrunacatalunya.cat/josep-maria-roca-teniem-encarrec-millorar-escoles/


responsable de comunicació de la Fundació, Laura Mor, han parlat dels recels, pors i dubtes
inicials, de les renúncies particulars que van haver de fer a favor del conjunt, però també de la
confiança i l’aposta de donar continuïtat a un projecte educatiu pioner i de futur.

En la conversa la germana Fiol ha apuntat que “qui et creu, et crea”. Així ho va experimentar
quan van convertir cada escola en fundació civil amb un patronat que “vetllés per mantenir vivia
la seva identitat”. Ha assegurat que va donar molt de fruit i espera que es continuï dient que
“l’escola Vedruna, a més a més d’un ensenyament de qualitat, té quelcom de familiaritat,
d’humanitat i vivència de valors evangèlics que la fan molt especial, molt pròpia, molt de
Joaquima de Vedruna”. 

MAR CALLAU: “Avui les escoles Vedruna són un referent educatiu al nostre país”

Mar Callau, que va ser també patrona de la primera Fundació de l’escola Vedruna de l’Espluga
de Francolí, ha destacat l’encert del títol del llibre: “Avui s’ha repetit molt la paraula comunió i
‘Caminant junts’ així ho expressa”. També n’ha parlat l’autor: “Caminant junts, en present, dona
una idea d’avançar en comunió amb els altres i també lliga molt amb el pas a Vedruna
Catalunya Educació, on seguim caminant igualment”, ha dit Josep Maria Roca.

Com van rebre el seu moment proposta d’unir-se, sota un mateix paraigua, totes les escoles de
Catalunya? En el cas de Mar Callau “va ser com quan et demanen matrimoni, que fa molta
il·lusió, però també impressiona”, ha dit amb humor. I ha fet un balanç molt positiu d’aquesta
aposta de treballar en xarxa: “Avui les escoles Vedruna són un referent educatiu al nostre país”.

Un llibre per les persones que treballen sense fer soroll

Josep Maria Roca va ser mestre de Vedruna durant 39 anys, 36 dels quals docent a l’escola de
Sant Boi, a més de director pedagògic, titular i director general, va ser dotze anys president de la
Coordinadora Educativa Vedruna i durant cinc, patró de la Fundació Vedruna Catalunya
Educació. 

En el seu parlament ha fet un agraïment especial als membres de la junta de la Coordinadora
–Roser Galceran, Rosa Bonet, Àngels Guardiet, Josep Nolla, Francesc Recasens i Manel
Salas– i ha dedicat el llibre a les “persones anònimes que, sense fer soroll van treballar de
manera totalment altruista pel projecte Vedruna, que van sentir i van fer seu”.

Durant l’acte, Victòria Buscail, alumna de Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, ha acompanyat
amb la guitarra les fotografies que s’han projectat per recordar aquella etapa. “Som una
generació que ha plantat un arbre, l’altre en rebrà l’ombra”, ha deixat escrit l’autor en el llibre.
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Notícies d'actualitat
Dilluns 30 de gener les escoles de Sant Feliu celebraran el Dia escolar de la no violència i la
pau (DENIP) amb diferents activitats lúdiques i pedagògiques, a partir de les 17 h, a la Sala
Ibèria. Allà s'exposaran els treballs desenvolupats per l'alumnat dels diferents centres educatius
de la ciutat al voltant de la pau, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els conflictes i la violència
arreu del món. Les persones assistents també podran participar en tallers sobre la cultura de la
pau, així com gaudir de conta contes, música i animació a càrrec del Moi Aznar, de la companyia
Jomeloguisjomelo.com.

Una fita històrica

Tal com recorda Fundipau,  enguany se celebren els 75 anys de la mort de Gandhi, així com
també el 60è aniversari de la marxa sobre Washington pel treball i la llibertat, una concentració
multitudinària que va representar un punt d'inflexió en la història dels drets civils als Estats Units.
En aquella marxa, Martin Luther King va pronunciar el seu famós discurs en què, a partir de la
frase "tinc un somni" defensava un món sense discriminacions entre les persones, on es
respectessin els drets humans de tothom.

Els ideals d'aquests activistes continuen més vigents que mai, en una època en què la violència
encara és molt present com a forma de relació entre persones i pobles. En el context actual, amb
l'esclat de la guerra a Ucraïna, l'increment de les respostes militaritzades, i la discriminació i les
vulneracions de drets que pateixen moltes persones, el DENIP es revela com una aposta per
poden oferir noves perspectives i contribuir a generar canvis d'actitud entre les persones més
joves.

Orígens del DENIP                                                           

El Dia Escolar de la No violència i la Pau és una iniciativa fundada el 1964 pel poeta i educador
mallorquí Llorenç Vidal per fomentar l'educació en i per a la concòrdia, la tolerància, la
solidaritat, el respecte als drets humans, la no violència i la pau. Es commemora cada 30 de
gener coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi i té una difusió internacional.
Escoles i centres educatius d'arreu del món se sumen a la jornada organitzant tot tipus
d'activitats per difondre els valors defensats pel pacifista indi. A Sant Feliu se celebra de manera
conjunta des del 2006, i enguany serà la 17a edició.

El Dia Escolar de la No violència i la Pau és una activitat cofinançada per la Diputació de
Barcelona.

https://www.santfeliu.cat:443/go.faces?xmid=1467&newid=32887&language=ca
http://www.jomeloguisjomelo.com/
https://fundipau.org/
https://www.diba.cat/es/
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Les escoles de Nou Barris se sumen a la
celebració del Dia de la Discapacitat
La Maria té una discapacitat intel·lectual, però això no li suposa cap impediment alhora
d'ensenyar als més petits algunes de les tasques que realitza al centre ocupacional. Per a ella
és tot un plaer relacionar-se i explicar com a vegades també té cura de la seva neboda.   MARIA,
Centre Ocupacional Can Carreres  "M'he obert més ara que abans, als 14 anys vaig sortir del
cole, i del cole anava cap a casa, ja no feia res. Ara no, ara ja no vull estar a casa."   La Pilar
també respon als nens i nenes quan aquests pregunten innocentment, si una persona cega pot
plorar.   PILAR, secretària d'ASENDI "M'han preguntat si la Georgina plorava, com ho feia jo per
anar al lavabo, totes aquestes coses del dia a dia que no sabien com ho fem, és el
desconeixement de la discapacitat. El dia d'una persona amb discapacitat és normal, és igual
que el d'una altra persona, l'única cosa és que és d'una altra manera de fer les coses, però és
igual."   MIREIA, alumna del CEIP Marinada  "El que no sabia és que les persones que estan
cegues tenen una màquina que escriuen amb punts i després ho imprimeixen".   Per tercer any
consecutiu, els alumnes de diferents escoles de Nou Barris participen en diverses activitats
lúdiques mentre aprenen una bona lliçó.   LAURA, alumna del CEIP Marinada  "M'ha agradat
molt saber que persones discapacitades poden fer les mateixes coses que nosaltres".  GEMMA
GÁLVEZ, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat "Tenen una mentalitat molt més
oberta que les persones adultes, amb la qual cosa ells veuen que hi ha una discapacitat, perquè
ho veuen a la persona amb la que parlen, per exemple han conegut una persona amb paràlisi
cerebral i com que aquesta persona els hi ha explicat tot el seu trajecte de vida, com va néixer
des de petita fins ara, que ha treballat, que és mare de família, que té fills, doncs per tant és
normal."   Al final de la jornada, tothom s'emporta un petit record a casa: una carpeta feta per la
Maria i altres companys del centre ocupacional Can Carreres.

https://beteve.cat/societat/les-escoles-de-nou-barris-se-sumen-a-la-celebracio-del-dia-de-la-discapacitat/
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Les Escoles Agràries fan un pas endavant per la
sostenibilitat
Les Escoles Agràries de Catalunya són un referent en formació agroalimentària a tot el territori i ara també
volen esdevenir un referent en matèria de sostenibilitat dins del món educatiu. L’elaboració l’any 2021 de la
Guia de bones pràctiques sostenibles del Servei de Formació Agrària, aprovada dins del pla estratègic
2019-2022, va servir per a marcar les línies generals de l’actuació. Amb la seva edició, les Escoles Agràries
estableixen la sostenibilitat com un valor corporatiu propi i distintiu respecte altres centres similars. Així
mateix, les accions s’engloben dins d’una desena d’àrees: aigua, alimentació, benestar, contractació,
energia, formació, mobilitat, neteja i reparacions, paper i residus, de les quals se’n deriven una sèrie de bones
pràctiques per cadascuna d’elles dirigides a les escoles. La guia també serveix per incidir en la important
tasca de sensibilització i formació d’equips directius, professorat, alumnat i altres professionals de les
Escoles Agràries.

Alumnes de l'EA de Manresa ©EAManresa

Des de la publicació de la Guia de bones pràctiques sostenibles han estat diverses les intervencions que
s’han dut a terme per aplicar-la en les diferents Escoles Agràries. Una d’elles va ser la instal·lació el juny
passat de plaques solars a onze escoles (Alfarràs, Tàrrega, Vallfogona de Balaguer, les Borges Blanques,
Solsonès, Santa Coloma de Farners, Sant Sadurní d’Anoia, Pirineu, Pallars, Gandesa i Amposta). El
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va fer una inversió de 714.779,90 euros en els
equips d’autoconsum destinats a les Escoles Agràries. Cal tenir en compte que cada un d’aquests equips
genera 945,9 MWh anuals, el que equivaldria al consum de 300 llars.

La implantació de cinc noves calderes de biomassa per aquest any també ha estat una altra de les millores
mediambientals que han pres les Escoles Agràries pel que fa a la reducció de la despesa energètica. Amb un
pressupost de 41.064,76 euros s’han instal·lat calderes de biomassa a les escoles de les Borges Blanques,
Tàrrega, Vallfogona de Balaguer i Santa Coloma de Farners. Aquestes se sumen als centres del Solsonès
(Olius) i el Pallars (Talarn) que ja disposen d’aquest sistema de calefacció des de l’any 2020 i 2022,
respectivament.

https://www.territoris.cat/articulo/mon-rural/escoles-agraries-fan-pas-endavant-per-sostenibilitat/20230123181453088570.html


EA Gandesa, alumnes treballant l'oli ©EAGandesa

Un dels exemples de la bona feina feta en sostenibilitat és l’Escola Agrària d’Alfarràs, la primera de
Catalunya en obtenir la certificació ISO 14001, una norma internacional de Sistemes de Gestió Ambiental
(SGA) rebuda el juliol del 2021. La consecució de l’ISO 14001 fou fruit de la conversió ecològica iniciada
pel centre l’any 2018 amb accions com la reducció del consum energètic, la millora en la gestió dels residus,
l’adequació i millora de les instal·lacions sota criteris de sostenibilitat i la formació i conscienciació de tota la
comunitat educativa. El camí emprès per l’Escola Agrària d’Alfarràs ha permès que altres escoles treballin
per l’obtenció d’aquest certificat, com la del Pallars o la de Santa Coloma de Farners que l’han aconseguit
durant el 2022.
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Las tasas de escolarización empeoraron en
uno de cada 10 países | Planeta Futuro | EL
PAÍS
Dos de cada tres países no va por buen camino para alcanzar sus objetivos en finalización de la
educación preescolar y secundaria superior, según un nuevo informe de la Unesco, publicado
este martes con motivo del Día Internacional de la Educación. Es el primer estudio que muestra
la velocidad a la que los países avanzan hacia la consecución de las metas en materia de
calidad de educación que han fijado sus propios Gobiernos para 2025 y cuya fecha límite de
implantación es 2030 —para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de educación
(ODS 4).

“La mayoría de países avanza bien en lo que refiere a las tasas de finalización de la enseñanza
primaria. Sin embargo, las tasas de no escolarización empeoraron en uno de cada 10 países
entre 2015 y 2020″, resume en conversación con este diario Manos Antoninis, director del
estudio, que ha sido elaborado por el Instituto de Estadística de la Unesco (IUS, por sus siglas
en inglés) y el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM). ¿Las
razones? “Depende de cada caso”, argumenta Antoninis, “pero el rápido crecimiento
demográfico de los países más pobres [hay muchos niños, pero pocas escuelas y maestros], los
conflictos de alto nivel y la pobreza son tres de ellas”.

Además, al menos uno de cada tres países retrocedió en competencias de aprendizaje y en
docentes formados en los niveles de preescolar y primaria. “Y eso que este informe no cubre la
pandemia de covid-19, que afectó muchísimo a la educación”, enfatiza el experto. Sobre las
consecuencias del coronavirus, Silvia Montoya, directora del IUS, dice: “El impacto del cierre de
las escuelas se verá, sobre todo, en los niveles de aprendizaje de los alumnos de preescolar y
especialmente en países de bajos ingresos, que a su vez sufrirán efectos a largo plazo en otros
indicadores. Pero las consecuencias no serán tan dramáticas como se esperaba porque los
gobiernos reaccionaron rápido en su momento, por ejemplo, facilitando la obtención de
diplomas, y por los avances de Internet y la tecnología”.

Clasificamos a los países en términos de la probabilidad de que alcancen sus puntos
de referencia nacionales para 2025, que deben ser a la vez realistas y ambiciosos

Una cultura de responsabilidad compartida

“El fin del informe es fomentar una cultura de responsabilidad compartida, dando seguimiento,
revisando. Hacer lo mismo que con el Acuerdo de París [que busca limitar el aumento de la
temperatura global promedio a 1,5 °C], pero con la educación”, explica Antoninis. Y para ello se
emplea el Marco de Acción Educación 2030, aprobado en París en 2015. “Hubo un compromiso
de los países de hacerse responsables; lo cumplieron estableciendo metas nacionales”,
continúa el experto.

“Como los países deben ser evaluados en relación con sus puntos de partida, este proceso no
solo supone una responsabilidad, sino una que es justa”, detalla. “El problema, sin embargo, es
la falta de datos, que es más importante en los países más pobres: el 24% de los de ingresos

https://elpais.com/planeta-futuro/2023-01-24/las-tasas-de-escolarizacion-empeoraron-en-uno-de-cada-10-paises.html
https://www.unesco.org/es
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/#:~:text=El principal reto es acabar,vulnerables dentro de cada pa%C3%ADs.
https://elpais.com/elpais/2018/04/23/planeta_futuro/1524501231_565813.html
https://es.unesco.org/gem-report/node/267
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fuis.unesco.org%2F&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7C5edf8da5e3d348d3022008daf9440733%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638096368764102660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=PL0jT%2BJqSHnnwHIxl218fLdanwecneMdw8PnnDoNTUQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.unesco.org%2Fgem-report%2Fabout&data=05%7C01%7Cplanetafuturo%40elpais.es%7C5edf8da5e3d348d3022008daf9440733%7Cc4fd49f3e15a44d882e2c909735d2e45%7C0%7C0%7C638096368764102660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=yerCSUJYnjP%2Br9Q2Vs4TtlC%2BZXAEXAsMjARBbLl32Qo%3D&reserved=0
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http://uis.unesco.org/en/dra-silvia-montoya-directora-del-uis
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aprobado.pdf


bajos, el 15% de los de ingresos medios y el 6% de los de ingresos altos no comunican cifras
sobre el gasto público en educación”, lamenta el director del estudio.

Dos indicadores

El informe de este año analiza en profundidad dos indicadores: la tasa de finalización del
segundo ciclo de secundaria (entre 16-18 años) y la de participación en la educación preescolar
(entre 3-5 años). En ambos casos, apenas uno de cada tres países va por el buen camino para
alcanzar con alta probabilidad su propia meta nacional para 2025. Son, en su mayoría, los
países más ricos. Esto significa que más de la mitad, dos tercios, no avanzan a un ritmo
suficiente para lograr sus objetivos. “Hay lugares en los que, claramente, hay otras necesidades
más importantes que la educación, como sobrevivir”, aclara Montoya.

En cuanto a finalización del segundo ciclo de secundaria, el avance de la mayoría de los países
de los que el estudio ofrece cifras ha sido lento, según los autores. Ruanda es el único país de
ingresos bajos que ha logrado un progreso rápido; la mayoría de los demás países de ingresos
bajos no dispone de datos suficientes para analizar su progreso en este capítulo o no tiene una
meta nacional. “Lo de Ruanda es por dos motivos: por un lado, el país, que ya tenía el potencial,
se está poniendo al día tras el genocidio; por el otro, el Gobierno, aunque no invierte muchísimo,
está muy comprometido con la educación y utiliza las inversiones muy eficientemente”,
desarrolla el Antoninis.

La mayoría de los países de ingresos medios-bajos solo está logrando un cambio lento, aunque
otros siete, además de Ruanda, destacan por un progreso más veloz que el resto: Bangladés,
Bolivia, Egipto, Ghana, Kirguistán, Nepal y República de Moldavia. “Antes, nos habría
sorprendido el progreso rápido de estos países, porque medíamos las mejoras en términos
absolutos. Pero ahora, como clasificamos a los países en términos de la probabilidad de que
alcancen sus propios puntos de referencia nacionales para 2025, que deben ser a la vez
realistas y ambiciosos, vemos que son países que tienen muy en cuenta la educación”, celebra
el director del estudio.

En el caso de la tasa de participación en la educación preescolar, los países más prósperos han
logrado un progreso rápido. Por el contrario, los de ingresos medios-bajos han tenido avances
más modestos y es menos probable que alcancen su meta nacional para 2025. No obstante,
ente ellos hay 14 que están en vías de lograrlo: Burkina Faso, Burundi, Guinea, Ruanda, Sierra
Leona, Bután, Camboya, Costa de Marfil, Ghana, India, Kirguistán, Mongolia, República de
Moldavia, Vanuatu y Vietnam.

Tres recomendaciones

En el informe, se recomiendan tres políticas para ayudar a los países a encarrilar sus
ambiciones en materia de educación preescolar. “En todo el mundo, se ha demostrado que
invertir en los primeros años del desarrollo de un niño mejora los resultados de aprendizaje
futuros y mantiene a los alumnos en la escuela por más tiempo. De hecho, incluso se ha
demostrado que mejora las ganancias futuras hasta en un 25%”, justifica Montoya.

La primera es legislación. Es decir, que los países tengan leyes que ofrezcan una educación
preescolar gratuita y obligatoria, porque, en general, los que la garantizan al menos un año
tienen mayores tasas de participación en la educación en general. En 2020, la mitad de los

https://elpais.com/elpais/2019/04/02/album/1554217272_428255.html


países no las tenían. “Hay que pensar cómo se estructura la oferta educativa y cómo podemos
apoyar a que no dependa del bolsillo privado, porque al final las posibilidades son bastante más
limitadas”, expresa la experta.

Solo el 26% de los países apoyan el pago de las cuotas de matrícula de poblaciones
vulnerables específicas

La segunda es regulación. Dado el gran número de proveedores privados de educación
preescolar, los gobiernos deben regularlos para garantizar la calidad y la equidad, reza el
documento. Mientras que el 97% de los países regulan la aprobación, la concesión de licencias
y el establecimiento de proveedores privados de educación preescolar, solo el 26% apoya el
pago de las cuotas de matrícula de poblaciones vulnerables específicas y solo el 15% prohíben
que los proveedores no estatales operen con ánimo de lucro. Esto es importante, pues la
subvención de las tasas de matrícula para determinados grupos de población puede aumentar
la participación en la educación preescolar en 13 puntos porcentuales.

La tercera recomendación es destinar fondos públicos para la educación preescolar, para el que
hay dos puntos de referencia mínimos: al menos el 4% del PIB o al menos el 15% del gasto
público total. Uno de cada tres países —dos de cada tres entre los de ingresos bajos— no
cumple ninguno de los dos. España, por ejemplo, cumple solo con el primero, al igual que la
mayoría de las naciones más prósperas. “El gasto en educación preescolar proporcionada
públicamente, aumenta la matriculación. Sin gasto público, no se puede esperar alcanzar los
objetivos fijados”, concluye Antoninis, director del estudio.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a
nuestra ‘newsletter’.

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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