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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 26 DE GENER DEL 20236 | Nacional |

LABORAL MOBILITZACIONS A CATALUNYA  

Més de 6.000 professio-
nals dels diversos col·lec-
tius de l’educació i la sani-
tat, segons dades de la
Guàrdia Urbana, es van
aplegar ahir al migdia da-
vant del Parlament, coin-
cidint amb la celebració
del ple, per exigir més in-
versions en aquests dos
sectors. Va ser el colofó
d’una manifestació que va
sortir dues hores abans de
la plaça Sant Jaume, amb
l’adhesió dels sindicats de
l’educació –tot i que no es
va posar en evidència la
mateixa unitat del curs
passat– i dels integrants
de la Mesa Sindical de Sa-
nitat. El seguiment de la
primera jornada de vaga a
les aules d’escoles i insti-
tuts va ser del 7,7%, segons
el Departament d’Educa-
ció –la Ustec ho va elevar
al 20% dels docents–, i avui
continuaran les protestes,
amb mobilitzacions a les
capitals de demarcació.

Iolanda Segura, porta-
veu de la Ustec, va explicar
que els manifestants es
van aplegar “per defensar
els serveis públics, tant
d’educació com de sani-
tat”. Les grans demandes
comunes són la recupera-
ció i la millora de les condi-
cions laborals del personal
i un augment dels recur-
sos. Pel que fa a les reivin-

dicacions sectorials, els
docents volen blindar el
juliol com a mes dedicat a
la formació i negociar el
calendari. L’avançament
de l’inici d’aquest curs va
comportar una setmana
de permanència per als
docents als centres edu-
catius, “quan hi ha molt
personal que no té con-
tracte al juliol o el té en un
centre on no anirà el curs
següent, fet que genera
molts abusos”, va alertar
Segura.

Segons Educació, s’han

revertit la majoria de reta-
llades del 2012, però per
als sindicats són cessions
parcials que no suposen la
qualitat desitjada per al
sistema educatiu, segons
Marta Minguella, de CGT
Ensenyament. L’augment
de la inversió fins a arribar
al 6% del PIB que marca
la llei d’educació és cabdal
per als sindicats –ara se si-
tua en la meitat–, i “cal re-
vertir les retallades que fa
10 anys que duren”, va dir
Bernat Pèlach, de la Inter-
sindical. Queda pendent,

entre altres coses, concre-
tar com es recupera el
complement salarial al
cap de sis anys i la reduc-
ció de dues hores lectives
per als majors de 55 anys.
“No és suficient, falten
molts punts com ara l’in-
crement de la inversió, el
desplegament de l’escola
inclusiva, la baixada de
ràtio generalitzada i la
reducció de la burocràcia
als centres”, va assenyalar
Teresa Esperabé, secretà-
ria general de la federació
d’Educació de CCOO. 

Anna Alcalà, portaveu
de la Mesa Sindical de Sa-
nitat, va afirmar que “els
serveis públics de Catalu-
nya estan molt devaluats”.
En el cas de la sanitat –la
mesa sindical representa
diversos col·lectius, a dife-
rència de Metges de Cata-
lunya–, la demanda comu-
na és una jornada de 35
hores, l’equiparació del
conveni de tots els tre-
balladors de la sanitat pú-
blica, una reducció del
nombre de pacients per
professional i una recupe-
ració del poder adquisitiu.
“Hem perdut un 30% de
poder adquisitiu des del
2008 i continuarem per-
dent un 16% d’aquí al
2024”, va assenyalar. 

A la porta del Parlament,
els manifestants van rebre
el suport dels diputats de la
CUP, que s’havien absentat
de l’hemicicle per partici-
par en la marxa, i dels co-
muns. La presidenta de
Junts, Laura Borràs, va re-
bre en canvi una escridas-
sada quan es va acostar a
parlar amb els concentrats.
El president de la Genera-
litat, Pere Aragonès, va
aprofitar per reclamar uns
pressupostos que donin
resposta a aquest malestar,
motivat per “situacions es-
tructurals agreujades en
els últims anys”. ■

Rosa M. Bravo
BARCELONA

Front comú de sanitaris i
docents pels serveis públics
a Més de 6.000 professionals exigeixen una millora de les condicions laborals i un increment dels
recursos a Els mestres reclamen revertir les retallades i un augment de la inversió segons la llei

El conseller d’Educació, Jo-
sep Gonzàlez-Cambray, va
assegurar al Parlament que
el seu departament ha fet
“tots els possibles” per evitar
la vaga amb “reunions i més
reunions”. Ha ofert continuar
revertint, el 2023 i 2024, les
retallades encaixades pel
sector educatiu en l’última
dècada, segons va dir. “[Els
sindicats] tenen el nostre
compromís, i així ho hem fet

La manifestació, al seu pas per l’avinguda del Marquès de l’Argentera ■ JUANMA RAMOS

saber en la taula de negocia-
ció, de revertir totes les reta-
llades.” Segons el conseller,
només queden “dos serrells”
perquè aquesta reversió de
retallades es completi i la in-
versió en educació arribi a les
cotes anteriors a la crisi del
2008. No obstant això, va evi-
tar parlar del calendari i va
al·legar que aquest és el curs
amb més inversió pública en
educació de la història.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cambray defensa la seva actuació

“Per dignitat, per justícia,
per igualtat, el Ministeri
de Justícia ha de complir
els acords pactats.”
Aquest era el cartell que
en la majoria de seus judi-
cials catalanes es podia lle-
gir i que avisava de l’atura-
da indefinida dels lletrats

de l’administració de justí-
cia, els abans anomenats
secretaris judicials. L’afec-
tació va tenir uns efectes
desiguals a Catalunya,
amb una incidència gaire-
bé testimonial a l’Audièn-
cia de Barcelona i pràcti-
cament total a la de Giro-
na. Això va provocar algu-
nes suspensions de judi-
cis. L’aturada va tenir un

seguiment del 28,23% de
les 4.300 persones a tot
l’Estat i del 25% dels 641
treballadors a Catalunya,
segons les dades que van
fer públiques el ministeri i
la conselleria de Justícia.
El comitè de vaga, però, va
xifrar el seguiment en més
del 80%. Als jutjats de Bar-
celona, dels 460 funciona-
ris van fer vaga 127, men-

tre que 88 van fer serveis
mínims. A Girona, de 65
convocats, van fer vaga 29 i
20 van fer serveis mínims.
Als partits judicials de Tar-
ragona, dels 78 lletrats, 12
van anar a la vaga, i 32 es
van fer càrrec dels serveis
mínims. A Lleida, dels 38
convocats, només tres van
afegir-s’hi i 16 van fer ser-
veis mínims. ■

D.B.
BARCELONA

Afectació desigual de la vaga
indefinida dels lletrats judicials

Cartells penjats en seu judicial amb motiu de l’aturada que
es va fer ahir ■ ACN
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Comarques Local

n Famílies i professors de l’institut 
Abat Oliba de Ripoll denuncien que 
el Departament d’Educació vol tan-
car l’any vinent els cicles de cuina i 
forneria que es fan des de fa 18 anys.  

El motiu seria la davallada de 
matrícules, una situació que s’ha 
agreujat amb la pandèmia. Alerten 
que els alumnes interessats no es 
desplaçaran fins a Girona pel cost 
econòmic que suposa i reivindi-
quen la necessitat de tenir professi-
onals d’hostaleria ben formats en 
una comarca que viu sobretot del 
turisme. El Departament assegura 

que no hi ha res decidit encara. «És 
una mala passada, hi ha companys 
de primer que no saben si podran 
continuar», diu Marc Cabanach, un 
alumne de l’últim curs. Han iniciat 
una recollida de firmes i ja preparen 
més accions. 

«Lluitarem per intentar que no 
es tanqui», explica Cabanach, que 
acabarà el seu últim curs a Ripoll i 
tindrà la doble titulació. D’altres, 
però, estan preocupats per la incer-
tesa. «Està tot a l’aire, els queda un 
futur incert, no saben si podran 
continuar i moltes famílies, sense 
mitjans per poder acabar-ho a altres 

llocs», admet David Sanglas, profes-
sor de l’institut Abat Oliba i de l’Aula 
d’Hostaleria, on es fan els dos cicles. 

Si bé aquest curs les matrícules 
han caigut un 30%, des del centre ho 

atribueixen a l’efecte pandèmia, 
que ha deixat el sector «molt tocat» 
amb manca de vocacions. Sanglas, 
però, creu que la demanda tornarà 
a revifar-se com ja ha passat altres 
cops. «El que passa aquí també pas-
sa a altres centres, (la demanda) 
dels cicles fluctuen, un any no s’om-
ple i el següent sí», destaca. D’altra 
banda, el sector necessita més que 
mai professionals ben qualificats. I 
la prova és que aquests dos cicles te-
nen el 100% d’ocupabilitat. Segons 
el cap del Departament de Cuina, 
Sergi Bonsoms, «els alumnes han 
de fer unes pràctiques a restaurants 

i molts d’ells ja es queden allà treba-
llant». El fet que ara el Departament 
vulgui tancar-lo, tindrà un cost molt 
alt a la comarca, segons Bonsoms, 
perquè «deixarà el sector sense fu-
turs professionals». 

El director de l’institut Abat Oli-
ba, Joan Maria Roig, explica que el 
Departament d’Educació ja els ha 
comunicat que el tancament està 
«sobre la taula» però que, junta-
ment amb Consell Comarcal, l’As-
sociació d’Hostaleria del Ripollès i 
l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès treballen units per intentar 
revertir aquesta decisió. La conse-
lleria, per la seva banda, ha confir-
mat que estan valorant l’oferta de ci-
cles per al proper curs però que «no 
hi ha cap decisió presa». Sí que es 
comprometen a «no reduir l’oferta 
formativa» que hi ha a Ripoll. 

Aquesta resposta no tranquil·lit-
za a l’institut. Temen que la Gene-
ralitat aposti per treure la formació 
d’hostaleria i en creï una de nova, 
que també necessita professionals 
formats com és el grau de cures 
d’auxiliars d’infermeria. Segons 
Roig, ja fa temps que a la comarca 
es reclamen cicles sanitaris davant 
els problemes que les residències i 
l’hospital de Campdevànol tenen 
per trobar personal qualificat en 
una comarca molt envellida. Aquest 
sector, diu Roig, és també «necessa-
ri» però «no es pot canviar per un al-
tre». I menys si aquest últim és «es-
tratègic». El professor David Sanglas 
alerta que, si això acaba passant, hi 
haurà un gruix important d’alum-
nes del Ripollès que es quedaran 
sense opcions formatives. «Els 
alumnes que tenim nosaltres no 
aniran a fer un cicle d’infermeria, 
se’ls deixarà sense res», alerta. 

Fa 18 anys que l’institut Abat Oli-
ba forma estudiants de pastisseria i 
cuina. «La història ens avala per 
continuar fent-la i demanem que 
també es tinguin en compte les ca-
racterístiques de la comarca i el ree-
quilibri territorial que representa 
aquesta formació en una zona que 
no té les comunicacions que voldrí-
em», conclou el director. 

La campanya de change.org que 
s’ha posat en marxa ja té prop de 
1.200 firmes. I els seus impulsors ja 
treballen en noves accions com ara 
possibles aturades de classe i pro-
testes en els pròxims dies.

u Famílies i professors de l’institut Abat Oliba alerten que els alumnes no es desplaçaran fins a Girona 
pel cost econòmic que suposa i reivindiquen la necessitat de disposar de professionals qualificats

LOURDES CASADEMONT(ACN). RIPOLL

Un estudiant de pastisseria, a Ripoll. ACN

Les matrícules han 
caigut un 30% aquest 
curs, però des del 
centre ho atribueixen a 
l’efecte de la pandèmia

n L’actual alcalde de Sant Miquel 
de Campmajor, Oriol Serrà, repe-

tirà com a alcaldable en les prope-
res eleccions municipals. El can-
didat ha afirmat a través d’un co-
municat que «durant aquest man-
dat hem afrontat importants acci-
ons que transformaran i adapta-
ran el municipi als nous reptes de 
futur» i recorda que «hem treballat 
amb  molta dedicació i il·lusió per 
a millorar el benestar dels nostres 

veïns amb accions com la implan-
tació de la primera i segona fase de 
la xarxa d’aigua, el nou sistema de 
recollida de residus o l’elaboració 
del POUM i el catàleg de masies». 

Serrà assegura que «en aquest 
proper mandat volem seguir tre-
ballant en la consolidació 
d’aquests eixos: la sostenibilitat i 
l’emergència climàtica, els serveis 
i drets socials, l’accés a l’habitatge, 
la protecció i recuperació del pa-
trimoni, la participació ciutadana 
o la reactivació de l’economia del 
municipi».

Oriol Serrà, alcaldable de Som 
Sant Miquel de Campmajor-AM

DdG. SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

u Es compromet a seguir 
treballant en les línies de drets 
socials, accés a l’habitatge i 
reactivació econòmica

n Un accident, que va acabar 
amb dues persones ferides lleus 
després que el vehicle en el que 
viatjaven s’estimbés contra la pa-
ret d’un dels túnels a la Vall d’en 
Bas, a la C-37, va obligar a restrin-
gir la circulació en els dos sentits 
durant tres hores al Túnel de Bra-
cons. El tancament va provocar 

que estudiants i treballadors que 
es desplaçaven a Osona a prime-
ra hora del matí haguessin de pas-
sar per la carretera vella de Joane-
tes, un pas alternatiu que va in-
dignar als conductors perquè es 
tracta d’una ruta amb molts re-
volts (a més, glaçats), i van de-
nunciar a través de les xarxes que 
no s’hagués obert un carril. 

Caos matinal per un 
accident al Túnel de Bracons
CARME VILÀ. LA VALL D’EN BAS

Educació amenaça el tancament 
dels cicles de cuina i forneria a Ripoll
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Cambrils. ‘Salut i Escola’ promueve la prevención y detección 
de problemas mentales, afectivos o de sexualidad

PROMOCIONAR  
HÁBITOS 

SALUDABLES 
ENTRE LOS 

ADOLESCENTES
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Ciencia y humor 
contra el cambio 
climático 
Un viaje a través de 
«millones de años de 
evolución» llega hasta 
la «sexta extinción ma-
siva» que está «crean-
do el ser humano», así 
lo retrata el autor e ilus-
trador argentino Darío 
Adanti en su nuevo có-
mic ‘El meteorito so-
mos nosotros’, un en-
sayo que parte de la 
«ciencia» y el «humor» 
para indagar en el cam-
bio climático (Astiberri 
Ediciones).

Libro
sa

lu
t

Reus 
15 a 19 h. Hospital Sant Joan 
Mañana, último día del 
‘Curs de malalties 
autoimmunes sistèmiques 
en atenció primària’, desti-
nado a médicos de aten-
ción primaria o médicos 
residentes interesados en 
el seguimiento y diagnós-
tico de las patologías. 
 
El Morell 
De 17 a 21 h. Centre de Serveis 
Gent Gran 
Campaña de donación  
de sangre. 

Agenda

Leche materna  
y Covid-19 
Un equipo de científi-
cos de la Universidad 
de Florida halló en las 
heces de bebés lac-
tantes de madres va-
cunadas contra la 
Covid-19 los anticuer-
pos contra el virus de 
esa enfermedad in-
fecciosa. El estudio, 
publicado en el 
‘Journal of 
Perinatology’, se fun-
damenta en otro del 
mismo equipo publi-
cado en 2021.

Investigación

SÍLVIA FORNÓS 
CAMBRILS 

Como una mancha de aceite, 
desde el año 2004, el programa 
transversal Salut i Escola, impul-
sado por el Departament de Sa-
lut y el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, 
se ha extendido por todo el terri-
torio catalán.  

El valor de la iniciativa es «pro-
mover la colaboración de los cen-
tros educativos y los servicios de 
salud comunitaria en todo el te-
rritorio para mejorar la salud de los 
adolescentes, mediante acciones 
de promoción de la salud, de pre-
vención de situaciones de riesgo 
y atención precoz para los pro-
blemas relacionados con la salud 
mental, la salud afectiva y sexual, 

el consumo de drogas, alcohol y ta-
baco», se describe en la página 
web del programa.  

Por ello, acogiéndose a estas 
ventajas, el Col·legi Cardenal Vi-
dal i Barraquer de Cambrils im-
pulsa la iniciativa desde el curso 
2006-2007. «Es un programa di-
rigido, inicialmente, a alumnos 
de tercer y cuarto curso de la 
ESO, si bien se ha aprobado el 
decreto para hacerlo extensivo 
desde los 3 a los 18 años, queda 
pendiente que el Departament 
d’Educació i Salut firmen un 
acuerdo», explica la enfermera 
del Hospital Lleuger de Cambrils, 
Joana Abella, y responsable del 
programa, quien en esta ocasión 
también ha contado con el apo-
yo del estudiante de Enfermería, 
Artur Benabarre. 

La misma destaca que el pro-
grama Salut i Escola gira alrededor 
de dos líneas de actuación: la in-
tervención grupal y la interven-
ción individual que se conoce con 
el nombre de consulta oberta.  

«La grupal consiste en talleres 
de educación para la salud, mien-
tras que en la consulta oberta, de 
forma espontánea, y por lo tan-
to, no planificada, los alumnos 
piden consejo sobre cualquier du-
da o problema, ya sea en el ám-
bito de la efectividad, sexualidad, 
consumo de sustancias tóxicas, 
alimentación, de la salud mental, 
etc.», explica Joana Abella. En-
tonces, su labor como enfermera 
comunitaria «es realizar un 
acompañamiento y una escucha 
activa, y se percibo que cualquier 
problema va más allá, lo derivo 

Experiencia 
El Col·legi Car-
denal Vidal i 
Barraquer de 
Cambrils im-
pulsa el pro-
grama desde el 
curso 2006-
2007

!
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a las unidades Atenció a la salut se-
xual i reproductiva, Centre de Sa-
lut Mental Infanto Juvenil, etc.».  

En este sentido, asegura que 
«cuando empezó el programa Sa-
lut i Escola, las dudas con las que 
los alumnos y alumnas llegaban 
a la consulta eran sobre todo de 
carácter afectivo, es decir, de re-
laciones con los demás compañe-
ros y compañeras de clase, de pa-
reja, familiares, etc. Ahora, han 
evolucionado hacia preocupacio-
nes sobre salud mental, ansie-
dad, angustias, etc.».  

Participación 
La dinámica de los talleres gira 
alrededor de la participación. 
«Por ejemplo, en el taller de 
abordaje de consumo de sustan-
cias tóxicas utilizo unas cartas 
que diseñó el Departament de 
Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya y que se llama Jugo les 
meves cartes. Entonces, lo que ha-
cemos no es hablar de las sustan-
cias en sí, sino que en cada una 
de las cartas hay escritas diferen-
tes frases, por lo que hablamos 
de su significado, y de todo lo 
que conlleva a su alrededor el 
consumo de sustancias tóxicas, 
así como sus efectos», afirma la 
enfermera comunitaria.  

En lo que se refiere a la inter-
vención grupal, Joana Abella ex-
plica que «me sirvo de una pro-
gramación de talleres, ya que in-

tervengo en los cinco institutos 
de Cambrils».  

Por ello, en cuanto a la impor-
tancia del programa, destaca que 
«la labor es la prevención y la 
promoción de la salud, y por su-
puesto el acompañamiento du-
rante la adolescencia porque es 
una etapa en la que los jóvenes 
normalmente se sienten solos y 
con muchas dudas, y si no esta-
mos nosotros presentes, acuden 
a las redes sociales o a iguales, 
lo que no siempre es una garan-
tía para poder resolver los pro-
blemas de salud a los que se en-
frentan». 

En este sentido, a raíz de la 
Covid-19, Joana Abella siguió 
atendiendo las consultas de los 
alumnos y alumnas a través de 
WhatsApp y el correo electróni-
co, «por lo que en cualquier mo-
mento en el que necesitaron ha-
blar conmigo pudieron enviarme 
un mensaje o un correo electróni-
co, y contactábamos de una for-
ma u otra».   

Al respecto, la profesora del 
Área de Lengua, Raquel Lozano, 
enfatiza que «para los alumnos 
es una oportunidad poder contar 
con este servicio, de una manera 
tan directa y cercana. Si los estu-
diantes tuvieran que hacer cual-
quier consulta en un entorno más 
formal y médico, muchas de es-
tas atenciones no se harían; en 
cambio, el hecho de tener un re-

ferente como Joana, que hace 
muchos años que conocen, y po-
der dirigirse a ella de una mane-
ra tan directa, y a la vez discreta 
y anónima, es una oportunidad 
porque se solucionan muchos de 

las dudas a través de una infor-
mación fiable de la mano de un 
profesional.  

Agentes de salud  
Asimismo, Joana Abella también 
atiende a los jóvenes en el servi-
cio Punt de Salut, que lidera. «El 
Punt de Salut se creó después de 
que el Departament de Joventut 
del Ayuntamiento de Cambrils 
impulsase un proceso comunita-
rio para redactar el Pla Local de 
Joventut. Así, entre las peticio-
nes de los jóvenes había la de te-
ner una consulta en el Ateneu Ju-
venil, donde atiendo sus consul-
tas los martes de 17 a 19 horas», 
afirma la enfermera.  

En consecuencia, surgió tam-
bién el proyecto Agents de Salut 
en colaboración con el Hospital 
Lleuger Antoni de Gimbernat de 
Cambrils. «La iniciativa consis-
te en que los adolescentes que 
lo desean, de forma voluntaria, 
reciben, a través de sesiones 
mensuales y durante todo el 
curso, formación en diferentes 
ámbitos de la salud», explica 
Joana Abella.  

Así, tras obtener un certificado 
de asistencia al curso, el grupo de 
jóvenes, en la última edición un 
centenar, se convierten en referen-
tes en el ámbito escolar de temas 
clave como la sexualidad y afec-
tividad, el acoso escolar y la pre-
vención en el consumo de tóxicos. 

Joana Abella, con algunos de los alumnos del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils. FOTO: ALBA MARINÉ

2.266
Durante el curso 2020-2021, 
el número de alumnos que 
se benefició del programa 

‘Salut i Escola’ en toda 
Catalunya

4.208
El número total de consultas 

ascendió a 4.208 durante  
el curso 2020-2021 en  

todo el territorio  
catalán

6.874
Cifra de temas que se 

trataron en el programa, 
como por ejemplo bienestar 

emocional, sexualidad y 
afectividad, etc.

227
Total de institutos que 
participaron, el curso  

2020-2021, en el programa 
 ‘Salut i Escola’ de toda  

Catalunya

143
A nivel catalán, enfermeras 

involucradas en el 
programa para promover 

hábitos saludables entre los 
adolescentes

«La formación grupal 
consiste en talleres  
de educación para la 
salud, mientras que 
en la ‘consulta oberta’ 
la atención es de 
forma espontánea» 
 
«Mi labor es realizar 
un acompañamiento 
y una escucha  
activa» 
Joana Abella 
Enfermera del Hospital Lleuger 
de Cambrils y responsable del 
programa ‘Salut i Escola’ 
 
«Para los alumnos     
es una oportunidad 
poder contar con   
este servicio» 
Raquel Lozano 
Profesora del Área de Lengua

Reflexiones



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



34  | Societat Dijous, 26 de gener del 2023  |

Malgrat les declaracions públi-
ques de la Conselleria d’Educa-
ció, apuntant a motius espuris 
després de la convocatòria de 
vaga de professors –parlant di-
rectament de «campanya elec-
toral de cara a les pròximes elec-
cions sindicals»–, els milers de 
docents que es van manifestar 
ahir pel centre de Barcelona du-
rant la primera jornada d’atur 
van deixar molt clars els seus 
motius. «Què exigim al Govern? 
¡Més finançament!», van repetir 
en desenes d’ocasions durant el 
trajecte entre la plaça de Sant 
Jaume i el Parlament. 

Una gran manifestació que va 
reunir 6.500 persones, segons la 
Guàrdia Urbana –20.000 segons 
el sindicat Ustec–, anant colze a 
colze amb professionals de la 
Salut, amb qui comparteixen 
objectiu: més inversió. Sanitat i 
educació pública necessiten i 

reivindiquen diners per poder 
oferir el millor servei possible a 
la ciutadania, com van cantar de 
mil maneres en imaginatius 
càntics (des de clàssics revisats 
fins a versions de Rigoberta 
Bandini o Shakira). D’aquí les 
dates elegides per a les aturades: 
volen incidir en la negociació 
dels pressupostos de la Genera-
litat. «Els diners del Hard Rock 
Cafè, per a la Sanitat i l’Ensenya-
ment», corejaven els manifes-
tants quan entraven al parc de la 
Ciutadella. 

Jornada de 35 hores 

Malgrat que la que va baixar per 
la Via Laietana no era la convo-
catòria majoritària del sector sa-
nitari (Metges de Catalunya es va 
manifestar davant la Conselleria 
de Salut), va reunir moltíssimes 
bates blanques. Auxiliars, lleva-
dores reivindicant «cap dona 
sense llevadora» i infermeres 
recordant que «vocació no és ex-
plotació» i reclamant jornades 
de 35 hores setmanals. 

Segons dades d’Educació, a 
les 12 del migdia, el seguiment 
de l’aturada de docents era d’un 
7,70%, xifra que els sindicats 
van qüestionar perquè, insistei-
xen, «el percentatge hauria de 
fer-se sobre els treballadors 
amb dret de vaga, no sobre el 
conjunt», perquè, asseguren, 
«els serveis mínims són cada 
vegada més grans». En contra-

posició a les dades de la conse -
lleria, la portaveu d’Ustec, Io-
landa Segura, va xifrar en un 
20% el seguiment de la vaga a 
l’escola pública. 

Es tracta d’un seguiment que, 
en tot cas, queda lluny de la his-
tòrica mobilització del març 
quan un 33% dels docents, se-
gons dades d’Educació (els sin-
dicats el van elevar al 75%) van 

prendre els carrers. El 7,7% 
d’ahir s’acosta més als índexs de 
les protestes del maig, en les 
quals el seguiment va rondar el 
6%, reflex del desgast que ja co-
mençaven a notar els professors. 
L’última vaga del curs passat va 
tenir un seguiment del 3%. 

A la vaga educativa, finalment 
convocada per tots els sindicats 
amb representació al sector, es 
va afegir també el Sindicat d’Es-
tudiants, cosa que es va notar en 
l’assistència als instituts (els 
alumnes de primària no tenen 
dret de vaga). La portaveu del 
sindicat estudiantil relatava 
abans de començar la marxa la 
llarga llista de motius que por -
tava els alumnes a afegir-se a 
l’aturada, que van des dels 
«abusius preus de la matrícula 
universitària» fins a la cronifica-
ció dels barracons –hi ha alum-
nes a Catalunya que han cursat 
tota la seva etapa educativa en 
mòduls– i els incompliments en 
la implementació del decret per 
a l’escola inclusiva. 

Sense diners no hi ha llei 

La necessitat d’invertir perquè 
l’educació inclusiva no es quedi 
només en una bonica llei es va 
veure reflectida en moltes pan-
cartes dels docents que es van 
manifestar a Barcelona, i va ser 
també el tema triat per les famí-
lies per al Dia Internacional de 
l’Educació, celebrat dimarts. La 
aFFac va convocar concentraci-
ons a les portes dels centres amb 
el mateix missatge: sense diners 
és impossible aplicar la llei, 
aprovada fa un lustre, però en-
cara sense desplegar. n

Baix seguiment en la vaga  
tot i el malestar dels docents

La participació va ser inferior a la de les aturades del març passat. Va oscil·lar entre el 7,7% 
segons les dades del Departament d’Educació i el 20% que va indicar el sindicat Ustec.

PRIMERA JORNADA DE PROTESTES

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Manifestació de professors i metges, ahir davant el Parlament.

Zowy Voeten

u El sector del taxi, 
en vaga ahir al cen-
tre de Barcelona, va 
acordar ahir «donar 
una treva» al Go-
vern fins a la cele-
bració del Mobile 
World Congress, 
que se celebra en-
tre el 27 de febrer i 
el 2 de març, i va 
desconvocar l’atu-
rada previst per a la 
setmana que ve, 
durant la celebració 
del congrés Inte-
grated Systems  
Europe (ISE).

El taxi desconvoca 
la vaga prevista la 

setmana que ve

C

+ elperiodico.com 
/es/fotos/ 

Jordi Otix  
Barcelona



22 ELPAÍS Jueves 26 de enero de 2023

CATALUÑA

Los servicios públicos salieron
ayer a la calle en Cataluña para
reclamar mejoras laborales y sa-
lariales a la Generalitat, en uno
de los días quemayor presión so-
ciolaboral ha tenido que afrontar
Pere Aragonès desde que es presi-
dent del Govern. La escena se re-
pitió en diferentes calles de Bar-
celona, convertida en epicentro
de las reclamaciones del territo-
rio: médicos, maestros y taxistas
mostraron su incomodad por el
contexto económico y la falta de
acuerdos transversales. Las ma-
nifestaciones fueron desequili-
bradas en sus diferentes convoca-
torias y no se creó un colapso cir-
culatorio como en otras ocasio-
nes. El impacto para los usuarios
fue más plausible en el sector sa-
nitario que en el resto de colecti-
vos. Unas 17.000 personas, según
cifras de la GuardiaUrbana, salie-
ron a la calle: unos 10.000 médi-
cos; 5.600 maestros y el resto de
personal sanitario, que marcha-
ron de la mano, y 900 taxis.

El pulso, especialmente el del
personal sanitario, cuestiona el
músculo de un Govern que sigue
sin pactar los Presupuestos auto-
nómicos tras semanas de
negociaciones y que paga
la minoría parlamentaria
tras la salida de Junts del
Ejecutivo. Las reivindica-
ciones sociales llegaron
hasta el Parlament, donde
había sesión por la maña-
na. Aragonès defendió que
las nuevas cuentas permiti-
rán “mejorar los servicios
públicos” y que “una parte
de las respuestas” a las rei-
vindicaciones que se de-
mandaban en la calle están
en el proyecto de finanzas
públicas para 2023. El líder
de la oposición, Salvador
Illa, sigue manteniendo
que Aragonès debe decidir
si acepta la propuesta socia-
lista “de mínimos” o busca
otros apoyos.

La posibilidad de que el
Gobierno catalán tenga
que prorrogar las cuentas
no solo inquieta a los parti-
dos políticos, sino también
a los colectivos laborales.
“Sería un problema porque
las mejoras que necesita-
mos no llegarían”, admitió
el martes Xavier Lleonart,
secretario general del sindicato
Metges de Catalunya.

El sindicato lideró ayer las rei-
vindicaciones sanitarias, separa-
das entre los facultativos y el res-
to de profesionales. Unos 10.000
médicos se manifestaron desde
el Departamento de Salud hasta
la estación de Sants con la idea
de ilustrar el éxodo de profesiona-
les. Pocas pancartas ilustraban
mejor el sentir colectivo: “Somos
Rolex a precio de Casio”. El sindi-
cato denunció a las puertas de la
consejería el “maltrato” de la Ge-

neralitat, a quien acusa de consi-
derar que “el mejor profesional
no es el que atiende mejor a sus
pacientes, sino aquel que hace
más visitas en menos tiempo”.

La Generalitat admitió la “ad-
hesión importante” de profesio-
nales sanitarios a la huelga, se-
gún el director del Servei Català
de la Salut (CatSalut), Ramon Ca-
nal, que aseguró que entienden
la posición de trabajadores y sin-
dicatos pero dijo que sin la apro-
bación de los Presupuestos “será
difícil” conseguir mejoras para

los profesionales del sector sani-
tario. La huelga tuvo un segui-
miento del 26%, según el Govern,
mientras que Metges cifró el pa-
ro en un 75%. El sindicato fue el
único que no firmó el nuevo con-
venio de la sanidad concertada,
aprobado por el resto de los gran-
des sindicatos, para evitar diluir
sus reivindicaciones en las mejo-
ras generales.

El resto de personal sanita-
rio, lamayoría auxiliares y enfer-
meras, se unieron a los maestros
en una marcha formada por

unas 5.300 personas que unió la
plaza de Sant Jaume y el Parla-
ment. Las enfermeras ya inicia-
ron las protestas el martes, aun-
que la huelga tuvo escaso segui-
miento, y volvieron a reivindicar
el exceso de tareas profesionales
por la falta de médicos. Metges
de Catalunya marcó perfil pro-
pio durante su discurso: “Quien
dice que somos la aristocracia
del sector sanitario, es más que
probable que no haya dedicado
11 años de su vida a prepararse,
que el reciclaje y la formación
no sea para él una obligación,
que no haya trabajado nunca 60,
80 y 90 horas semanales y, lo
más importante, que no haya te-
nido nunca en sus manos la vida
de una persona”.

Paro de docentes

El paro de docentes tuvo una
afectación débil en las escuelas,
con un seguimiento del 7,7%. La
portavoz del sindicato mayorita-
rio Unió Sindical dels Treballa-
dors d’Ensenyament de Catalun-
ya (Ustec), Iolanda Segura, recla-
mó blindar el mes de julio en el
calendario escolar para la forma-
ción del personal o recuperar el
poder adquisitivo que se ha perdi-
do desde hace una década.

Los taxistas, por su parte, no
consiguieron la imagen de uni-
dad de otras ocasiones, y decidie-
ron dar una tregua al Govern al
suspender la huelga prevista pa-
ra la próxima semana, coinci-
diendo con la celebración del In-
tegrates Systems Europe (ISE).
Mantienen, eso sí, el paro de fina-
les de febrero coincidiendo con
el Mobile World Congress
(MWC).

TitoÁlvarez, líder deÉli-
te Taxi, ha mantenido que
la “tregua” que ha firmado
el sector responde a varios
acuerdos alcanzados con
las administraciones. “An-
tes del MWC tenemos que
comprobar que la policía
actúa contra las VTC y ha-
ce cumplir el decreto que
se firmó el año pasado”. Es-
te fue el ultimátumdeÁlva-
rez a cambio de garantizar
la paz social durante el con-
greso de telefonía. El líder
de los taxistas anunció: “Te-
nemos una propuesta en
firme con la Generalitat
mediante la cual se va a
blindar la tarifa del taxi y
ninguna aplicación podrá
subir o bajar precio como
está haciendo Freenow”.
La propuesta se va a aña-
dir en la ley de acompaña-
miento a los Presupuestos
y pretende además que es-
tas aplicaciones solo pue-
dan operar con el 15% de la
totalidad de los taxis del
ÁreaMetropolitana de Bar-
celona (en la actualidad
hay 10.521 licencias). “Tam-

bién hemos conseguido endure-
cer el régimen sancionador para
los taxistas que actúan como la-
drones con turistas y otros clien-
tes. Hemos conseguido sancio-
nes de hasta 6.000 euros y revo-
cación de licencia”, dijo Álvarez.
Según el líder de los taxistas, a
medio plazo se va a crear la figu-
ra del operador de transportes,
es decir, que todas las empresas
que quieran operar con taxi ten-
drán que operar “y tributar” den-
tro de España y no podrán variar
las tarifas.

Médicos, maestros y taxistas llevan
a la calle el bloqueo político
Los servicios públicos reclaman mejoras laborales y Aragonès aprovecha las protestas
para reclamar al resto de partidos que aprueben los Presupuestos de la Generalitat

Médicos y sanitarios ayer en la manifestación de Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA

“Somos Rolex a
precio de Casio” se
leía en las pancartas
de los sanitarios

Los taxis deciden
dar una tregua al
Govern y suspenden
la próxima huelga

B. COLL /A. L. CONGOSTRINA /

R. MARINAS, Barcelona

Los taxistas cortaban ayer durante 4 horas la Gran Vía y el paseo de Gracia. / MASSIMILIANO MINOCRI
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Centenares de sanitarios, ayer, por las calles de Barcelona durante la manifestación que también reunió a profesores 

EFE

El primero de los dos días de huel-
ga convocados en Cataluña por 
parte de los sectores educativos y 
sanitarios concluyó sin grandes 
incidentes y sin ninguna muestra 
de aproximación entre estos co-
lectivos y la Generalitat. La mani-
festación conjunta de profesores 
y médicos no fue ni mucho menos 
masiva. En cuanto a los sanitarios, 
unas 9.300 personas, según la 
Guardia Urbana (más de 10.000 
según los convocantes), se suma-
ron a la manifestación convocada 
por el sindicato mayoritario, Met-
ges de Catalunya, que partió del 
Departamento de Salud, en la Tra-
vessera de les Corts, hasta la esta-
ción de Sants.

El Departamento de Salud cifró 
en un 17,5 % el seguimiento de la 
huelga por parte de los médicos en 
los centros sanitarios catalanes, un 
33,5% en la atención primaria, aun-
que en Barcelona la cifra total bajó 
hasta el 5,3 %. Por su parte, el sin-
dicato Metges de Catalunya elevó 
la cifra al 75% en el conjunto del 
sistema, y hasta un 79% en los am-
bulatorios.

Más allá del choque de cifras, lo 
cierto es que la normalidad reinó 
en la mayoría de Centros de Aten-
ción Primaria (CAP) de Barcelona. 
Sí se notó una menor afl uencia de 
pacientes y las salas de espera más 
vacías de lo habitual.

Centenares de sanitarios se con-
centraron durante 20 minutos a las 
puertas de seis hospitales públicos 
del Instituto Catalán de la Salud: el 
Vall d’Hebron, de Barcelona; Ger-
mans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelona); Arnau de Vilanova 
(Lleida); Josep Trueta (Gerona); 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Ta-
rragona) y Joan XXIII, de Tarrago-
na. Se leyó entonces un manifi esto 
en el que llamaron a «salvar el sec-
tor público» y aseguraron que Ca-
taluña en la actualidad es, después 
de Madrid, «el segundo territorio 
con más mutuas privadas de sa-
lud». Por parte de la Mesa Sindical 
de Salut de Catalunya, se pidieron 

J. Planes/ J. Carabaña. BARCELONA

►Salud cifra el seguimiento en un 17,5%, mientras que 
en Barcelona solo se sumaron un 5,3% de los sanitarios

La huelga de médicos 
y profesores pincha en 
las calles de Cataluña

mejoras en las condiciones de los 
profesionales sanitarios ante la «so-
brecarga» que, a su juicio, sufren, y 
urgieron a defender los servicios 
públicos para la ciudadanía.

Alertaron además de que unos 
9.000 médicos se jubilarán en la 
próxima década y de que «todos los 
que estamos aquí sabemos qué 
pasa cuando un compañero o 
compañera se jubila, que nadie 
llega para sustituirlo».

Jesús Frías, de CATAC-CTS, 

informó a Efe de que, a pesar de 
haber solicitado la convocatoria 
de huelga para los 55.000 traba-
jadores del Instituto Catalán de la 
Salud (ICS), esta institución pú-
blica no la ha reconocido y no se 
ha podido llevar a cabo. Por ello, 
estudian presentar demandas 
penal y social ante los juzgados 
por vulneración del derecho de 
huelga. «Las concentraciones 
han sido muy participativas», 
apuntó  el sindicalista, que abogó 
por que los directivos del ICS se 
sienten a negociar unos nuevos 
acuerdos de condiciones de tra-
bajo, ya que los últimos datan del 
año 2006.  

Hoy será la segunda jornada de 
huelga para la que están llamados 
a participar unos 25.000 facultati-
vos del Instituto Catalán de la Salud 
(ICS) y de los centros concertados 
del sistema sanitario integral de 
utilización pública.

Por otra parte, más de 6.500 do-
centes (funcionarios, interinos y 
personal laboral) y profesionales 
sanitarios, convocados por los sin-
dicatos de maestros y la Mesa Sin-

dical de la Educación, 10.000 según 
el sindicato USTEC, se manifesta-
ron desde la plaza de Sant Jaume y 
hasta el parque de la Ciutadella, 
donde se encuentra el Parlament. 
Allí gritaron lemas como «El dinero 
público para los servicios públi-
cos», «luchando, luchando, tam-
bién estamos educando», «Pere 
Aragonès dónde está el 6%» y 
«Huelga, huelga, huelga».

«No» a un sistema «low cost»
Los diputados de la CUP y comuns 
en el Parlament abandonaron el 
pleno para encontrarse con los ma-
nifestantes a su llegada a las puer-
tas del legislativo y mostrarles su 
apoyo. También lo hicieron la pre-
sidenta del Parlament suspendida, 
Laura Borràs, y la secretaria segun-
da de la Mesa, Aurora Madaula.

De igual modo entonaron lemas 
como «los servicios públicos no 
son un negocio», «menos declara-
ciones y más contrataciones, y 
menos inventos y más fi nancia-
ción»; «mismo trabajo, mismas 
condiciones» y «Cambray dimi-
sión, dimisión, dimisión». Repro-

Más de 15.000 

sanitarios y docentes 

gritaron a favor 

de fortalecer el 

sistema público
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charon que no se haya llegado al 
objetivo de invertir el 6% del PIB 
en este sector.

En la cabecera de la manifesta-
ción se podía leer una pancarta que 
decía «salvemos los servicio públi-
cos, defendamos la educación y la 
sanidad» y también había otros 
lemas como «educación y sanidad 
pública y de calidad» y «por una 
educación verdaderamente inclu-
siva». Los sindicatos educativos 
reclamaron que el Govern se com-
prometa a negociar el calendario 
escolar, que se formalice el mes de 
julio para formación del profesora-
do; estabilizar a las personas que 
no obtengan plaza en los procesos 
de estabilización y reducir dos ho-
ras lectivas a mayores de 55 años.

De igual modo, exigieron al de-
partamento de Educación que «se 
reviertan los recortes» y que se 
despliegue efectivamente la es-
cuela inclusiva. El seguimiento de 
la huelga educativa rondó el 7,7%. 
Por zonas, la mayor afl uencia se 
registró en los colegios de Barce-
lona (10,3%), seguidos por los de 
Tarragona (5,8%).

►En paralelo a las 
manifestaciones de 
sanitarios y docentes, 
los taxistas de Barcelo-
na también salieron a 
protestar ayer por la 
mañana. Se concentra-
ron en la Gran Vía con 
centenares de taxis, que 
la Guardia Urbana cifró 
en  900, pero que los 
convocantes aumenta-
ron hasta los 2.000 
vehículos.  Entre las 
exigencias de este 
castigado sector, 
urgieron al cumplimien-
to de la norma que 
restringe las licencias 
de alquiler con conduc-
tor (VTC) y a regular las 
plataformas que 
ofrecen servicios de 
taxi. Unas reivindicacio-
nes que llevan años 
haciendo desde que 
saltaron al mercado los 
VTC. El paro, convocado 
por la asociación Élite 
Taxi y el Sindicato del 
Taxi de Barcelona, 
comenzó a las 10:00 
horas y fi nalizó a las 
14:00 horas, y afectó de 
forma importante a la 
movilidad en el centro 
de la capital catalana.

Y los taxistas 
bloquearon 
la GranVía

EP

El nivel de 

internacionalización 

de la universidad 

española es menor al 

de países del entorno

La temporalidad 

aumenta entre el 

profesorado docente 

y la edad media 

supera los 50 años

Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona

el capítulo de tasas, precios pú-
blicos y otros ingresos, en las tres 
primeras posiciones aparecen 
tres universidades madrileñas: la 
Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Politécni-
ca de Madrid y la Universidad 
Carlos III de Madrid, a las que 
siguen la Universitat Politècnica 
de Catalunya, la Universidad Au-
tónoma de Madrid y la Universi-
tat Politècnica de València, todas 
con valores superiores a los 3.000 
euros/ alumno. En el otro extre-
mo, con menos de 1.200 €/alum-
no, están las universidades de Las 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz, 
A Coruña, Sevilla, Vigo, La Lagu-
na y Huelva.
   En el curso 2021-2022 el precio 
medio de la primera matrícula de 
grado (en los centros propios de 
las universidades públicas) fue de 
17,32 euros, con una variabilidad 
que va desde los 23 euros por cré-
dito de Madrid y Cataluña hasta 
los menos de 12 euros de Galicia 
y los 12,3-12,6 euros de Asturias, 
Canarias y Andalucía. Por otra 
parte, el precio de la matrícula de 
máster habilitante para el ejerci-
cio de una profesión regulada fue 
de 21,18 euros en 2021-2022, con 
máximos en Madrid y Cataluña 
de 30,4 y 27,7 euros y mínimos en 
Andalucía (13,7 euros), Galicia y 
Canarias (por debajo de 13 
euros).
   Por ámbitos de estudio, los pre-
cios medios de la primera matrí-
cula iban desde poco más de 20 
euros el crédito de los ámbitos de 
Informática, Sector Primario y 
Veterinaria hasta un importe in-
ferior a 15 euros en Educación y 
Negocios, Administración y De-
recho. Por subámbitos, el precio 
más elevado lo registraba el cré-
dito de Informática (20,42 euros) 
y Medicina (20,33 euros por cré-
dito) y los más baratos, menos de 
14,4 euros/crédito, se encontra-
ban en titulaciones de Trabajo 
Social y Orientación, Derecho y 
Administración y Gestión de em-
presas.
  En el curso 2020-2021, 223.387 
personas estaban empleadas en 
el sistema universitario español: 
el 58,2% profesorado docente e 
investigador (PDI), el 29,3% per-
sonal de administración y servi-
cios (PAS) y 12,5% personal inves-
tigador. En los últimos 5 años, el 
profesorado docente e investiga-
dor (PDI) ha crecido un 7,9% 
(16,7% en las privadas y 6,4% en 
las públicas). El 83,8% del PDI 
corresponde a universidades pú-
blicas, donde el porcentaje de 
profesionales en régimen perma-
nente ha disminuido y los profe-
sores asociados representan el 
35% del PDI, suponiendo un 13% 
más que hace 5 años.

►Los alumnos de 
las universidades 
públicas de Madrid 
y Cataluña pagan 
las matrículas 
más elevadas

E. Cascos. MADRID

   El 19,5% de los ingresos de las 
universidades públicas se debe a 
las tasas, precios públicos y otros 
ingresos, y supone una aproxima-
ción al esfuerzo fi nanciero que 
realizan los usuarios del sistema 
universitario público. Por regio-
nes, Madrid y Cataluña registran 
los valores más elevados en 2020. 
Con el indicador más reducido 
están las islas, Canarias y Balea-
res, y Andalucía.
   Si se analizan las universidades 
que más recaudan por alumno en 

OCDE. Este gasto en educación 
superior supone el 1,26% del PIB 
español frente al promedio del 
1,43% de la OCDE.
   Entre 2012 y 2018 el PIB español 
creció un 12,8%, pero el gasto pú-
blico en educación superior ape-
nas se incrementó un 1%. Ade-
más, según datos de la European 
University Association, los fon-
dos públicos para las institucio-
nes públicas de educación supe-
rior españolas disminuyeron un 
20% en términos reales entre 2008 
y 2020. El descenso fue el tercero 
más elevado; una desinversión 
que, según apunta el Informe 
CYD, no se observa en países 
como Francia o Alemania.
  Montse Álvarez, miembro del 
gabinete técnico de la Fundación 
CYD, explicó al presentar el tra-
bajo que «uno de los problemas 
evidentes del sistema universita-
rio español es la falta de una fi -
nanciación sufi ciente, por lo que 
España queda por debajo de los 
países europeos y de la OCDE en 
el indicador de gasto por alumno 
o respecto al PIB, así como en la 
ratio de gasto por alumno respec-
to al PIB per cápita. Esta limitada 
inversión, junto a los problemas 
de gobernanza y autonomía, con-
dicionan la competitividad del 
sistema universitario español».

El Informe de la Fundación  Co-
nocimiento y Desarrollo (CYD) 
2021/2022 pone de manifi esto  la 
falta de financiación suficiente 
del sistema universitario y la di-
ferencia de costes que asumen los 
alumnos en función de la comu-
nidad autónoma, universidad y 
titulación que eligen para cursar 
sus estudios. La creciente tempo-
ralidad y edad del personal do-
cente e investigador, y la baja in-
ternacionalización de la 
universidad española son otras 
de las conclusiones principales.
   El gasto en educación superior 
en España es inferior a la media 
de países de su entorno: según la 
publicación de la OCDE «Educa-
tion at a Glance 2021», en 2018 el 
gasto español por alumno fue de 
13.800 dólares, un 18,8% inferior 
a la media de los países de la 

España, a la cola de la UE en 
gasto en educación superior
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n Uns 9.500 metges, segons els 
mossos, tant d’hospitals com de 
centres d’atenció primària (CAP) 
van secundar ahir la vaga i es van 
manifestar davant la Conselleria 
de Salut en defensa de la sanitat 
pública. Aquesta mobilització es 
va sumar a la que va tenir lloc en 
la plaça de Sant Jaume. Allà, al cor 
de Barcelona, es van unir també 
professors de la pública i altres 
perfils sanitaris (infermeres, auxi-
liars), i entre tots dos col·lectius 
van reunir de 6.500 persones. Els 
metges van preferir manifestar-se 
pel seu compte. I, així, entre les 
dues manifestacions, prop de 
15.000 treballadors dels serveis 
públics van parar ahir per denun-
ciar la degradació dels dos pilars 
fonamentals de l’estat de Benes-
tar: la sanitat i l’educació. 

La mobilització dels metges, 
convocada pel sindicat Metges de 

Catalunya (MC) i que va tenir un 
caràcter festiu i reivindicatiu, va 
ser la segona gran vaga de la sani-
tat pública en els últims quatre 
anys a Catalunya. El 2018 ja s’ha-
vien mobilitzat els metges de la 
primària, però aquesta vegada es 
van unir també els dels hospitals. 
I esgrimeixen motius similars a 
aquells pels quals es va lluitar 
quatre anys enrere: agendes im-
possibles i condicions laborals 
millorables. Poc s’ha millorat des 
de llavors. En plena vaga i des del 
Parlament, el conseller de Salut, 
Manel Balcells, va proposar un 
«pacte nacional» per blindar el 
sistema de salut. 

«Salut mental és fonamental» 
o «Aragonès, paga més» són al-
guns dels lemes que es van escol-
tar en la manifestació de bates 
blanques d’ahir, que tindrà la seva 
continuïtat avui a partir de les 10 
a la plaça de Sant Jaume. Demà, a 

les 12 hores, el sindicat, les patro-
nals i Salut reprendran converses 
per assolir un acord i intentar des-
convocar la vaga prevista per als 
dies 1, 2 i 3 de febrer. 

La conselleria acusa el sindicat 
de tenir una «línia vermella» retri-
butiva: els metges, segons Salut, 

reclamen l’assignació directa d’un 
complement salarial en les nòmi-
nes, fet que ha de passar abans per 
una taula de negociació. El sindi-
cat, no obstant això, assegura que 
la seva línia vermella és assisten-
cial: demana un límit en les agen-
des dels facultatius, mentre que el 
departament aposta per l’autoor-
ganització. 

Mentre els metges, arribats 
d’altres ciutats catalanes es mani-
festaven davant de la seu del de-
partament de Salut, baixaven per 
la rambla del Brasil i es dirigien a 
l’estació de Sants (per simbolitzar 
l’èxode de professionals), alguns 
centres d’atenció primària (CAP), 
com el Raval Nord o Drassanes 

acusaven l’absència de professio-
nals. Allà es veien sales d’espera 
buides i fins i tot urgències satu-
rades (en el cas del Raval Nord), 
on els pacients s’amuntegaven en 
una jornada de vaga seguida, se-
gons Metges de Catalunya, pel 
75% dels seus facultatius (un 
17,5% segons Salut). 

La falta de personal és el prin-
cipal problema del sistema sani-
tari públic, no només a Catalunya, 
sinó a tota Europa. En els pròxims 
anys es jubilarà tota una genera-
ció de metges per a la qual no hi 
ha reposició perquè no s’ha pla-
nificat bé. És una cosa que va  tor-
nar a denunciar aquest dimecres 
el sindicat.

Una marea 
blanca per la 
sanitat es fa sentir 
a Barcelona
u Uns 9.500 metges procedents de tot 
Catalunya es van mobilitzar ahir a la capital 
catalana en la primera jornada de vaga 
BEATRIZ PÉREZ. BARCELONA

Prop de 10.000 metges es van manifestar ahir a Barcelona FERRAN NADEU

Metges de Catalunya i 
el Departament 
reprendran demà les 
converses per intentar 
arribar a un acord

n Malgrat les declaracions públi-
ques de la Conselleria d’Educa-
ció, apuntant a motius espuris 
després de la convocatòria de 
vaga de professors -parlant direc-
tament de «campanya electoral 

de cara a les pròximes eleccions 
sindicals»-, els milers de docents 
que es van manifestar ahir pel 
centre de Barcelona durant la pri-
mera jornada de vaga van deixar 
molt clars els seus motius. «Què 
exigim al Govern? Més finança-
ment!», van repetir en desenes 
d’ocasions en el trajecte entre Sant 
Jaume i el Parlament. Una gran 
manifestació que va reunir 6.500 
persones, segons la Guàrdia Ur-
bana -20.000 segons Ustec-, mar-
xant de bracet amb professionals 
de la Salut, amb els qui compar-
teixen objectiu: més inversió.  

Segons dades de Educació, a 
les 12 del migdia, el seguiment de 
l’aturada de docents era d’un 
7,70%, xifra que els sindicats van 
qüestionar ja que, insisteixen, «el 
percentatge hauria de fer-se sobre 
els treballadors amb dret a vaga, 
no sobre el conjunt» ja que, asse-

guren, «els serveis mínims són 
cada vegada majors». En contra-
posició a les dades de la conselle-
ria, la portaveu d’Ustec, Iolanda 
Segura, va xifrar en un 20% a l’en-
calç de la vaga a l’escola pública. 
Un seguiment que, en tot cas, 
queda lluny de la històrica mobi-
lització del març passat quan un 
33% dels docents, segons dades 
d’Educació van sortir als carrers. 
El 7,7% d’ahir s’acosta més als ín-
dexs de les protestes del maig pas-
sat, en què el seguiment va ser del 
6%, reflex del desgast que ja co-
mençaven a notar els professors. 
L’última vaga del curs passat va te-
nir un seguiment del 3%. 

A la vaga educativa, finalment 
convocada per tots els sindicats 
amb representació al sector, es va 
sumar també el Sindicat d’Estudi-
ants, la qual cosa es va notar en 
l’assistència als instituts. La por-

taveu del sindicat estudiantil deia 
abans de començar la marxa la 
llarga llista de motius que porta-
va els alumnes a sumar-se a l’atu-
rada, des dels «abusius preus de 
la matrícula universitària» fins a 
la cronificació dels barracons i els 
incompliments en la implemen-
tació del decret per a l’escola in-

clusiva. La necessitat d’invertir 
perquè l’educació inclusiva no es 
quedi només en una bonica llei va 
veure reflectida en moltes pancar-
tes dels docents que es van mani-
festar a Barcelona, i va ser també 
el tema triat per les famílies per al 
Dia Internacional de l’Educació, 
celebrat dimarts. 

Ressò discret de la protesta 
dels docents, tot i el malestar
HELENA LÓPEZ. BRCELONA

Manifestació de professors i metges al Parlament ZOWY VOETEN
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Manifestació amb més de 6.000 docents per
revertir retallades i contra l'avançament de
curs
Mestres i professors estan cridats a dos dies de vaga. Estan convocats pel sindicat USTEC i surten
al carrer després de la manca d'acord amb el departament dirigit per Josep González Cambray.

Asseguren que ho fan per reclamar que es reverteixin definitivament les retallades fetes fa una
dècada als serveis públics. Al setembre, sindicats i Educació van arribar a un acord que va
permetre desconvocar les vagues en l'inici del curs i que incloïa la contractació de més de 3.500
docents a partir d'aquest segon trimestre, per recuperar una hora de coordinació.

El sector educatiu no s'asseu amb el departament des de la setmana passada i encara no tenen
prevista una nova data per fer-ho. La proposta d'Educació plantejada en l'última reunió consistia a
reduir dues hores lectives per als professionals majors de 55 anys el curs que ve, recuperar el
primer complement salarial als sis anys i l'equiparació salarial de tot el professorat d'FP.

Amb això, segons el departament, es posa fi --o es fixa la fi al calendari-- a totes les retallades de
l'última dècada. Els sindicats reclamen, però, anar més enllà amb un pacte d'estabilització de
tots els interins i amb la inversió del 6% del PIB en Educació --com marca la LEC--.

També amb la negociació de l'avançament del calendari escolar. Entre altres coses, volen que
es dediqui el juliol a la formació, que és voluntària, en comptes de tenir l'obligatorietat d'anar als
centres. Per al departament, aquest punt és irrenunciable perquè asseguren que començar el curs
abans beneficia l'alumnat.

Els representants sindicals encapçalen la manifestació (ACN/Norma Vidal)

"Hem fet tots els possibles per evitar aquesta vaga", ha afirmat el conseller Gonzàlez-Cambray en
la sessió de control al govern, aquest dimecres al Parlament. "Des del Departament d'Educació

https://www.ccma.cat/324/nova-vaga-de-mestres-i-professors-el-25-i-el-26-de-gener-coincidint-amb-la-de-metges/noticia/3203623/
https://www.ccma.cat/324/els-sindicats-de-mestres-i-professors-desconvoquen-les-vagues-per-linici-de-curs/noticia/3182155/


hem revertit la gran majoria de retallades que encara teníem al sistema educatiu català. De fet,
queden dos serrells i ja hem fet la proposta als representants dels treballadors per revertir-los
durant els anys 23 i 24", ha afegit.
 

La vaga té un seguiment del 7,7%, segons Educació

Segons el departament d'Educació, en aquesta primera jornada el seguiment ha estat del 7,7%.

La manifestació de docents ha arrencat a la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat, i s'ha
dirigit fins al Parlament.

En una primera valoració, la Guàrdia Urbana ha parlat de 3.000 manifestants a la plaça de Sant
Jaume, una xifra que més tard ha augmentat fins a 6.500 manifestants. Els sindicats eleven la
xifra fins a les 10.000 persones

Davant la cambra catalana, diputats de la CUP s'han sumat a la protesta.

Es dona la circumstància que a la manifestació de docents també hi han participat professionals de
la salut. Són els que responen a la convocatòria de la Mesa Sindical de Sanitat, que va sumar-se a
les jornades de vaga convocades per Metges de Catalunya, però s'ha manifestat a banda, com
també ho han fet aquest dimecres els taxistes.

Segons ha informat Educació, les dades de vaga facilitades pel departament reflecteixen el
percentatge de totes les persones que han comunicat a la direcció del centre educatiu que durant
la jornada han exercit el seu dret de vaga i amb aquesta finalitat es registra, mitjançant una
aplicació informàtica, per poder-ho reflectir a les seves nòmines.

També ha facilitat les dades de seguiment per serveis territorials. Així, per ordre de major a menor,
als centres que depenen del Consorci d'Educació de Barcelona el seguiment és del 13,11%; al
Baix Llobregat és del 9,64%; al Vallès Oriental, del 9,59%; al Maresme i al Vallès Oriental, del
7,30%; a Tarragona, del 5,88%; Terres de l'Ebre, del 5,87%; a la Catalunya Central, del 5,56%; a
Girona, del 3,36%; i a Lleida, del 3,26%.

https://www.ccma.cat/324/vaga-de-metges-el-sindicat-xifra-en-un-75-el-seguiment-a-primera-hora-del-mati/noticia/3208562/
https://www.ccma.cat/324/els-taxistes-es-planten-al-centre-de-barcelona-i-tallen-la-gran-via-i-el-passeig-de-gracia/noticia/3208559/


Milers de mestres i sanitaris porten la vaga
fins al Parlament: "Vocació no vol dir
explotació"
Els carrers del centre de Barcelona s'han omplert aquest dimecres amb la primera jornada de
vaga de mestres i professors, de metges i de taxis. La resposta a la primera de les
manifestacions d'aquest primer dia, la que han fet els sanitaris davant del Departament de Salut,
ha estat contundent, superant els 9.000 assistents. La segona, que ha partit des de la plaça
Sant Jaume fins al Parlament de Catalunya, que unia mestres i sanitaris, també ha estat
àmplia, arribant als 6.500 participants, segons la Guàrdia Urbana. Precisament en aquesta
concentració, els sindicats convocants s'han conjurat per reclamar una recuperació de
condicions laborals, revertir les retallades "iniciades fa una dècada" i incrementar els
recursos de les partides de salut i educació.

Els convocants, entre els quals hi havia USTEC-STEs, la Intersindical, CGT, Infermeres de
Catalunya, CATAC, USOC, CNT, FAPIC, CSIF o CCOO, han reclamat durant la mobilització la
dimissió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. En el transcurs de la protesta,
s'han escoltat missatges com "tenir vocació no vol dir explotació", "revertiu les retallades, o
vaga, vaga, vaga" o també avisos directes al Govern: "Esquerra, si això dura, us passarà
factura". La convocatòria era a les 11 hores i, cap a dos quarts de dotze, totes les columnes han
enfilat cap al Parlament de Catalunya. El recorregut era el següent: han baixat fins a la Via
Laietana, han passat pel passeig d'Isabel II, han seguit per l'avinguda de Marquès de l'Argentera
i, una vegada dins del Parc de la Ciutadella, s'han aplegat davant les portes de l'hemicicle
català, on han fet la lectura del manifest.

Concentració dels sindicats davant del Parlament de Catalunya / Foto: Carlos
Baglietto.

Serveis públics "devaluats"

En declaracions als mitjans, prèvies a l'inici de la manifestació, Iolanda Segura, portaveu
d'USTEC-STEs, ha subratllat la necessitat de "defensar els serveis públics" i ha fet èmfasi en
la necessitat de "blindar" el mes de juliol per a la formació docent, així com en la voluntat
d'abordar la conveniència (en aquest cas, ells són contraris) de l'avançament del calendari
escolar. En una línia similar, des de la Federació d'Educació de CCOO han traslladat que els
centres estan "desbordats" i la Intersindical ha instat el Govern a "revertir les retallades
d'aquest any", fent una modificació en el projecte de pressupostos. De fet, Educació i els
sindicats estan allunyats perquè els últims veuen "de mínims" la proposta del Departament de
recuperar el complement retributiu dels estadis a sis anys —abans, era a nou— i equiparar els
sous dels professors de la Formació Professional als de secundària. Les organitzacions
sindicals consideren que cal sumar-hi una reducció de dues hores lectives per als professors
que tenen més de 55 anys o un pacte d'estabilitat docent.

Primer pla de la capçalera de la manifestació conjunta de mestres i sanitaris al centre
de Barcelona / Foto: Carlos Baglietto.

https://www.elnacional.cat/ca/salut/vaga-metges-treu-9000-professionals-carrer-queda-demostrat-emprenyats_958113_102.html


Per la seva banda, la portaveu de la Mesa Sindical de Sanitat, Anna Alcalà, ha indicat que la
situació del sector és "penosa" perquè els serveis públics estan "molt devaluats". Les
demandes que plantegen són l'equiparació a l'alça de tots els convenis, la jubilació als 60
anys, una jornada laboral de 35 hores o baixar les ràtios per evitar la "sobrecàrrega" que
pateix el sistema. Sostenen, a més, que des del 2008 han perdut un 30% del poder adquisitiu,
de manera que insten el Departament de Salut a posar al damunt de la taula millores retributives
i "solucions efectives".

Alguns grups parlamentaris surten a parlar amb els
sindicats

Una vegada al Parlament, diversos diputats de la CUP han sortit de l'hemicicle per parlar amb
algun dels sindicats, un gest que també han fet Jéssica Albiach i David Cid, d'En Comú
Podem. A més dels cupaires i els comuns, la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, i
alguns diputats de Junts per Catalunya també han sortit a escoltar els sindicats. Algunes de les
organitzacions, però, han xiulat Borràs. En la lectura del manifest, els sanitaris han lamentat
que "la sanitat està col·lapsada, els treballadors i treballadores extenuats i el sistema en
fallida", una fallida que "pot ser no recuperable si no actuem ara de forma contundent". Critiquen
que el pressupost de Salut destinat a l'Atenció Primària és del 17,9%, lluny del 25% "que
reclamen diversos agents socials, sindicals i fins i tot organitzacions internacionals" o que
"l'espera mitjana per consulta amb un especialista és de 82 dies i, per cirurgia, 151 dies".

Els sindicats educatius han destacat que "la inversió pública en educació es troba molt lluny
del 6% del PIB que estableix la mateixa Llei d'Educació". De fet, diuen, "no arriba ni al 3% del
PIB, situant-nos a la cua d'Europa". Altres denúncies que fan són el fet que hi hagi "ràtios en
molts casos de més de 30 alumnes per aula" o l'atac a la immersió lingüística: "S'ha vist atacat
pels successius embats judicials, però també per una nova legislació autonòmica que, sota el
pretext de l'autonomia de centre, pretén atomitzar el sistema". La segona jornada de vaga serà
aquest dijous, amb més mobilitzacions, i el dissabte 28 hi haurà una nova concentració unitària
de mestres i sanitaris.



Carles Ferrer: "El futur el veig molt negre.
Ens queixem de les coses, però no movem
ni un dit."
Carles Ferrer

Professor de formació professional a l’Institut Andreu Nin del Vendrell

Per què has decidit fer vaga?

— Pel mateix motiu que l’any passat vaig fer vaga els sis dies que es va convocar. Perquè
penso que hem de lluitar per tenir una educació pública de qualitat. M’indigna veure que
públicament el nostre departament d’Educació sempre parla de tenir una preocupació per la
qualitat i de buscar l’excel·lència i la igualtat d’oportunitats. Els docents veiem que hi ha de tot
menys això.

Creus que la situació és molt pitjor ara que fa uns anys?

— Sí. Des de l’aprovació de la llei d’educació l’any 2009 les coses han anat a pitjor. S’hi han
sumat les circumstàncies de la crisi econòmica quan es van aplicar unes retallades brutals i a
educació no s’han acabat de revertir mai.

Com afecta aquesta situació els alumnes?

— Els afecta moltíssim perquè reben una educació de baixa qualitat. Quan hi ha precarietat la
qualitat desapareix. Quan hi ha una mancança de recursos perpetua i cronificada no hi pot haver
oportunitats per a tothom. La precarietat fa que les famílies de classe mitjana fugin cap a models
d’escola concertada o privada, perquè l’escola pública s’ha desmantellat.

L’última proposta del departament d’Educació per intentar frenar aquesta vaga inclou
l’equiparació de condicions per als professors d’FP. ¿Estàs d’acord que no s’hagi
acceptat aquest pacte?

— Hi estic d’acord perquè encara que jo sigui professor d'FP i patim molt aquesta precarietat,
crec que hem de mirar l’educació en el seu conjunt. L’equiparació de sou està molt bé, però
aquesta és només una petita part. El motiu per fer vaga és una esmena a la totalitat. Que ens
donin petites engrunes no és suficient per no aturar-nos.

Què hauria d’haver ofert Educació per desconvocar la vaga?

— Una proposta en concret és difícil, però en la reversió de les retallades hi ha pendent
recuperar la reducció de dues hores per als companys de més de 55 anys que s'havia
aconseguit i no s’ha retornat. Si des de la conselleria no es governés de manera unilateral amb
aspectes com la modificació del currículum i del calendari escolar, potser no hauria calgut que
ens mobilitzéssim. 

Com veus el futur?



— El futur el veig molt negre perquè crec que per desgràcia aquesta vaga no serà un èxit. Hi ha
molt de malestar entre els docents, però la gent no vol fer vaga i això em fa ser molt pessimista.
Ens queixem de les coses, però no movem ni un dit.

¿Creus que la societat entén per què feu vaga?

— En gran part no, perquè el departament d’Educació ha transmès a la societat que el model
persegueix una educació de qualitat i d’igualtat d’oportunitats i la gent s’ho creu. Es venen una
sèrie de cavalls de Troia que no estan destinats a millorar l’educació del país sinó a vendre un
producte a les famílies.



Reivindiquen els cicles de cuina a Ripoll en
vista de l’amenaça de tancament | Maria
Saguer | ripoll | Societat | El Punt Avui
Diverses famílies i professors de l’institut Abat Oliba de Ripoll denuncien que el Departament
d’Educació vol tancar l’any vinent els cicles de cuina i forneria que es fan des de fa 18 anys.
Segons informa l’ACN, el motiu seria la davallada del nombre de matrícules, una situació que
s’ha vist agreujada amb la pandèmia. D’aquesta manera, tant professors com alumnes
reivindiquen la necessitat de tenir professionals d’hostaleria ben formats en una comarca que
viu sobretot del turisme. Per tal de fer front a la situació, han iniciat una recollida de firmes i
preparen més accions. “Lluitarem per intentar que no es tanqui”, va explicar Marc Cabanach, un
alumne de 23 anys que acabarà el seu últim curs a Ripoll i tindrà la doble titulació. D’altres,
però, estan preocupats per la incertesa.

“Està tot en l’aire, els queda un futur incert. No saben si podran continuar i moltes famílies no
tenen mitjans per acabar-ho en altres llocs”, va admetre David Sanglas, professor de l’institut
Abat Oliba i de l’Aula d’Hostaleria, on es fan els dos cicles. Si bé aquest curs la matriculació ha
caigut un 30%, el centre ho atribueix a l’efecte pandèmia, que ha deixat el sector tocat. Sanglas,
però, creu que la demanda es revifarà, com ja ha passat altres cops. “El que passa aquí també
passa en altres centres. [La demanda] dels cicles fluctua: un any no s’omple i el següent, sí”,
destacava.

D’altra banda, el cap del Departament de Cuina, Sergi Bonsoms, remarca que “els alumnes han
de fer pràctiques en restaurants i molts ja s’hi queden treballant.” El fet que ara el departament
vulgui tancar-lo, tindrà un cost “molt alt per a la comarca” perquè “deixarà el sector sense futurs
professionals”. Fa 18 anys que l’institut Abat Oliba forma estudiants de pastisseria i cuina. “La
història ens avala per continuar-ho fent i demanem que també es tinguin en compte les
característiques de la comarca i el reequilibri territorial que representa aquesta formació en una
zona que no té les comunicacions que voldríem”, va concloure el director del centre, Joan Maria
Roig.

La campanya que s’ha posat en marxa té prop de 1.200 firmes i treballen en noves accions com
ara possibles aturades de classe.
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COLEGIOS AULA

Educar para ser más sostenibles

E
n Catalunya, uno de cada
cuatro centros educativos
está comprometido con la
educación para la sostenibi-
lidad. Son colegios que in-

corporan la sostenibilidad a su gestión,
al currículum y a los aprendizajes, y se
implican en la mejora del entorno con la
participación de alumnos, profesorado,
personal no docente, familias, etc. A su
vez, intercambian experiencias, recursos
y propuestas educativas con otros cen-
tros del municipio o a través de la Xarxa
d’Escoles per a la Sostenibilitat de Ca-
talunya (XESC) –formada por la red de
Escoles Verdes y redes locales (como la
Agenda 21 escolar)–, que promueve pro-
gramas de educación para la sostenibili-
dad dirigidos a los centros educativos.
Este compromiso con la sostenibili-

dad que adquieren las escuelas pasa por
asumir responsabilidades para la mejora
socioambiental del entorno y empoderar
al alumnado en la toma de decisiones.
El instituto-escuela Antaviana, si-

tuado en el barrio de Roquetes, en Nou
Barris (Barcelona), tiene como lema un
antiguo proverbio africano: “Para educar
a un niño hace falta todo un pueblo”. Y
para cuidar de los niños y del pueblo, el
centro lleva a cabo diferentes acciones
para hacer realidad su compromiso con
el medio ambiente. En el huerto, en la
granja o recogiendo la fruta de los árbo-
les, los alumnos aprenden cuáles son los
alimentos de temporada y de proximi-
dad, y cuándo es el mejor momento para
consumirlos. Otras iniciativas, como las
que promueven el reciclaje, también es-
tán vinculadas al proyecto educativo del
centro.

REFUGIOS BIOCLIMÁTICOS
El proyecto Refugios Climáticos está es-
trechamente relacionado con la salud y
la preservación del entorno, y convier-
te las escuelas en espacios más verdes,
confortables y sostenibles. Además, del
instituto-escuela Antaviana, que ha ins-
talado vaporizadores para refrescar el
ambiente durante los días de más calor
y convertir el espacio en un refugio cli-
mático, otras escuelas han optado por

Uno de cada cuatro centros educativos
catalanes lleva a cabo iniciativas para que sus
alumnos sean más respetuosos con el entorno

Dos niñas conversan

sentadas en los bancos de

las jardineras de la escuela

Els Llorers, del Eixample

barcelonés MARIONA GIL

Aprender a gestionar los residuos en la escuela

Barcelona cuenta con un Punt Verd Mòbil

Escolar (PVME), un camión que se desplaza

por las escuelas de la ciudad –previa solici-

tud– para facilitar la correcta gestión de los

residuos que generan los centros educa-

tivos (y también las familias) y fomentar

la educación medio ambiental entre el

alumnado. Entre los materiales que suelen

recogerse destacan: pilas y fluorescentes;

material de laboratorio; aceite vegetal;

pinturas, barnices y colas; y tóners y cartu-

chos de tinta.

Más plantas
y más diversas
Hasta el 27 de enero, los centros de la

red Escoles + Sostenibles pueden relle-

nar la solicitud para escoger qué nuevas

plantas quieren plantar en sus patios,

jardines y jardineras. Con esta iniciativa

se busca mejorar los espacios verdes

de los centros educativos, atraer más

biodiversidad y trabajar aspectos curri-

culares relacionados con la naturaleza,

la botánica y el respecto por el entorno.

Este curso, Escoles + Sostenibles ofrece

una variedad de 76 especies diferentes

entre plantas aromáticas, mediterrá-

neas, para atraer insectos, para hacer

sombra, de flores vistosas o trepadoras,

entre otras.

convertirse en refugios bioclimáticos.
Entre ellas encontramos Els Llorers, una
escuela de la Esquerra de l’Eixample
(Barcelona), que ha dividido el patio
para crear un jardín mediterráneo con
jardineras, plantas y tierra, espacios
donde jugar con agua y pérgolas para au-
mentar las zonas de sombra. Otro centro
educativo, la escuela Salvat Papasseit de
Mollet, ha realizado diferentes trabajos
para proteger los árboles y otros espa-
cios naturales, ha instalado cajas nido y
ha plantado especies arbustivas. El ob-
jetivo final: cuidar el medio ambiente
mientras se educa para la sostenibilidad.

COLEGIOS BETÀNIAPATMOS PARA AULA

BetàniaPatmos acompaña a sus alumnos en la
inmersión para aprender una lengua extranjera
El centro, consciente de que el aprendiza-
je del inglés requiere, además de instruc-
ción formal y AICLE, la mayor inmersión
lingüística posible, ha buscado distintas
formas de garantizarla en los diferentes
niveles educativos que se imparten.
En el caso de Educación Primaria, el

alumnado de 5º y 6º puede acogerse a un
programa de inmersión en un colegio in-
glés. Este proyecto, con más de 15 años
de experiencia e íntegramente diseñado
por la escuela, tiene como objetivo que
durante cuatro semanas los participan-
tes, que viajan en grupo y acompañados
por docentes del centro, se conviertan

en alumnos de una escuela inglesa, a la
que se integran completamente siguien-
do su plan de estudios.
Esta primera experiencia allana el ca-

mino a un programa de inmersión más
largo, en este caso, recomendado para los
alumnos de 2º y 3º ESO (si bien son las fa-
milias quienes deciden el momento ade-
cuado). Aquí se ofrece la oportunidad de
participar en una estancia de un trimestre
completo en unpaís de habla inglesa, nor-
malmente Inglaterrao Irlanda, esta vezya
sin profesores del centro y de forma indi-
vidual. Teniendo en cuenta los intereses
y características del alumno, las familias

eligen un colegio de entre un catálogo de
instituciones que ofrece un proveedor ex-
terno –las escuelas han sido visitadas por
profesores de la Escola BetàniaPatmos o
por alumnos de la institución.
El centro, no obstante, no olvida que,

a diferencia de hace 20 años, hoy en día
la inmersión es posible sin salir de casa,
desde el sofá o el pupitre. Por ello, los
programas de inmersión antes expuestos
se refuerzan con lo que denominan ac-
tividades de internacionalización km0,
propuestas que sitúan al alumno en si-
tuaciones paralelas a las que encontraría
en un aula de un país de habla inglesa.

BetàniaPatmos implementó, ya hace más de 20

años, el CLIL en su sistema BP
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PORTES OBERTES
Inscriu-t’hi

JESUÏTES SANT GERVASI -
ESCOLA INFANT JESÚS
C/ Avenir, 19 (08006 Barcelona)
933 622 058
www.fje.edu/ca/jesuites-sant-gervasi
info.infantjesus@fje.edu

COLEGIOS JESUÏTES SANT GERVASI PARA AULA

Jesuïtes Sant Gervasi: innovació
al servei de l’aprenentatge

Des de la seva fundació fa més
de 160 anys, l’Escola Infant
Jesús s’ha caracteritzat per
la cerca de l’excel·lència
humana i acadèmica, per

l’ambient familiar i acollidor d’un equip
d’educadors motivat i vital, orientat vers
l’acompanyament a les persones i la inno-
vació pedagògica, que fan de l’Infant una
segona llar. Amb la integració a la xarxa
de Jesuïtes Educació, l’Escola assumeix
la missió de les escoles jesuïtes del món:
formar persones competents acadèmica
i personalment, conscients de la realitat
que els envolta, compassives amb els al-
tres i compromeses vers unmónmés just.

La tradició de l’educació jesuïta, les ex-
periències reeixides d’altres escoles i les
orientacions dels millors pedagogs actu-
als van inspirar l’escola per construir un
projecte profundament innovador. “Ente-
nem per innovació aquell conjunt de can-
vis que genera una millora de processos
que ens acosta als objectius. Per tant, no és
per a nosaltres una finalitat, sinó el mitjà
per assolir els nostres propòsits”, explica
FrancescMoreno, director del centre.

Totes les persones que es formen a l’Escola
han d’aprendre la complexitat del món en què
viuen i disposar d’eines que les ajudin a trobar
el seu lloc com a veritables ciutadans globals

contrastada i a la vegada en constant re-
visió imillora”, explica FrancescMoreno.
Tot aquest esforç té com a objectiu fer

de les persones que es formen a l’escola
uns veritables ciutadans globals. Persones
que comprenguin la profunditat del món
en què viuen, que tinguin les eines per a
trobar el seu lloc en ell i que vulguin ser
agents de transformació per a una societat
més justa. “Aquest propòsit de ciutada-
nia global incorpora a la nostra innovació
la mirada social del per a què aprenem, i
enfoca els nostres alumnes al servei dels
altres. Comprèn cinc dimensions, cinc
reptes de l’actualitat: equitat de gènere,
interculturalitat, participació democràti-
ca, justícia social, i sostenibilitat humana
i ecològica”, afegeix el director del centre.

SERVEI A LA SOCIETAT
Des de les etapes més inicials de l’edu-
cació, Jesuïtes Sant Gervasi-Infant Jesús
desperta la curiositat i la consciència
per anar passant a poc a poc, al llarg de
la seva formació, del pensament a l’acció.
A l’escola hi articulen tot un seguit d’es-
cenaris, activitats, propostes, moments
de reflexió... per tal de mobilitzar els seus
alumnes cap a aquesta vocació de servei,
demanera que des de l’experiència s’ado-
nin que realment són capaços de millorar
el seu entorn. Així s’enfoquen projectes
com els padrinatges dels alumnes grans
als petits, l’aplicació de pràctiques res-
tauratives en la resolució de conflictes i la
convivència o el que molts dels projectes
dels alumnes tinguin com a producte fi-
nal quelcom que serveixi per a oferir so-
lucions a necessitats de les persones.
L’alumnat de Jesuïtes Sant Gervasi-

Infant Jesús participa molt activament

a campanyes socials amb Càritas (som
“Escola amb cor”), Fundació Arrels o
Migrastudium. També és important en
nombre la seva participació amb propos-
tes més vivencials, com les accions de vo-
luntariat amb col·lectius desafavorits de
l’entorn o en projectes d’institucions del
sector social de la Companyia de Jesús.
“A Batxillerat, són molts els alumnes

que orienten el seu Treball de recerca
en el vessant de voluntariat. Molts altres
participen en experiències significatives
compartides amb les altres escoles de
Jesuïtes Educació, com l’estada a Ceuta
(Projecte Frontera Sud) per conèixer de
prop els processos migratoris, o la visita
a Auschwitz per reflexionar sobre la na-

turalesa humana. En definitiva, a l’Infant
Jesús la nostra proposta situa la innova-
ció al servei de la intencionalitat educati-
va, per acompanyar els nostres alumnes
a assolir la millor versió de si mateixos i
esdevenir allò que el jesuïta Arrupe els
anys 1970 va definir com “homes i dones
per als altres”. I, mentre estiguin amb
nosaltres, se sentin segurs i feliços”, con-
clouen des de la direcció de l’escola.

EL PRESENT
Actualment, el centre està abocat a avan-
çar en processos que, tot i no ser tan vi-
sibles externament, són realment clau: la
veritable participació activa de les famíli-
es; la personalització dels aprenentatges
per adaptar-los als diferents ritmes de
l’alumnat; les millors agrupacions flexi-
bles d’alumnes segons els diversos i ben
definits escenaris educatius; i també el fer
que l’avaluació, més enllà d’una eina per
posar notes, estigui centrada en el procés
d’aprendre i constitueixi un veritablemo-
tor de superació personal. “Apliquem tot
això a totes les etapes, des d’Infantil fins
a Batxillerat, i ens dona l’oportunitat de
treballar en col·laboració amb diverses
universitats i referents pedagògics del
nostre país. Podem afirmar, doncs, que
la nostra proposta educativa és madura,

La tecnologia està present
a l’aula i ajuda els alumnes
en el procés d’aprenentatge

JESUÏTES SANT GERVASI

“LA TRADICIÓ JESUÏTA I LES
ORIENTACIONS DELS MILLORS
PEDAGOGS VAN INSPIRAR
L’ESCOLA A CONSTRUIR UN
PROJECTE INNOVADOR”

L’escola Infant Jesús ha construït
un projecte innovador
JESUÏTES SANT GERVASI

Experiències compartides
en espais que potencien

els aprenentatges
JESUÏTES SANT GERVASI
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Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka, som i fem
comunitat
La comunitat educativa de Jesuïtes Gràcia és una comunitat formada per alumnes, docents i
famílies que junts lideren el procés de creixement de l’alumnat a través de la seva cultura
col·laborativa. Una cultura que acompanya, forma, empodera i construeix aprenentatges durant
tot el procés educatiu de l’alumnat a l’escola.

La singularitat de la nostra comunitat educativa és saber treballar en una cultura dialògica i
participativa a on alumnat, docents i famílies, interaccionen, participen i promouen el diàleg
d’escola. Conversa i diàleg esdevenen instruments comunicatius dins la nostra comunitat que
afavoreixen l’aprenentatge constructiu i compartit. La conversa és mirada i escolta, és presència
i paraula.

La mirada integral, humanista i humanitzadora cap a les persones és el
que que fa diferent a la comunitat educativa de Jesuïtes Gràcia

Jesuïtes Gràcia esdevé una comunitat flexible, oberta a la participació democràtica que treballa
en xarxa amb un objectiu comú, el projecte educatiu del centre. Un projecte únic i singular amb
una cultura innovadora al servei de les persones que treballa l’educació per a la ciutadania
global per tal de poder comprendre què passa al món i cultivar la mirada crítica.

Una mirada integral, humanista i humanitzadora cap a les persones que fa diferent a la
comunitat educativa de Jesuïtes Gràcia, que tot i la seva pluralitat i contrast d’idees sempre
treballa amb corresponsabilitat i amb la voluntat d’acompanyar a l’alumnat fomentant una
educació global vinculada amb la realitat local.



Tractar cada infant de manera individualitzada és un dels trets de l’escola.

Jesuïtes Gràcia

El fet que Jesuïtes Gràcia sigui una gran escola formada per tres escoles petites (Escola Infantil,
Escola Primària i Escola Secundària), fa que aquesta cultura col·laborativa prengui una especial
rellevància quan es du a terme dins d’una comunitat educativa connectada en tres petites
comunitats facilitadores d’entorns de confiança i proximitat. En les petites comunitats,
s’estableixen contextos d’aprenentatge personalitzats i  nriquidors que donen resposta a l’acció
educativa de cada etapa escolar i necessitats de l’alumnat. 



. Jesuïtes Gràcia està situada a la part alta del districte de Gràcia, a tocar del Park
Güell.

Jesuïtes Gràcia

L’escola, situada al pulmó verd del barri de Gràcia, esdevé un centre de referència
socioeducatiu en l’entorn del barri. Escola i barri, s’enriqueixen mútuament a través dels
projectes comunitaris socials i culturals que afavoreixen la vinculació al barri i el sentiment de
pertinença al territori. Tanmateix, comparteixen coneixement a través de la participació activa
d’activitats, actes i celebracions.

Per tant, la nostra manera de ser i fer escola és aprendre i créixer com una comunitat educativa
sòlida que treballa amb i pels altres, generant confiança, implicació i compromís.

JESUÏTES GRÀCIA - COL·LEGI KOSTKA

Mare de Déu de la Salut 19-27 / Riera
de Can Toda, 29 (08024 Barcelona)
932 103 605
www.fje.edu/ca/jesuites-gracia
info.kostka@fje.edu
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COLEGIOS JESUÏTES FP PARA AULA

L’FP a Jesuïtes Educació:
present i futur

A vui en dia, la tria d’un ci-
cle de Formació Professi-
onal és una opció tan vàli-
da com la del Batxillerat,
perquè no tanca cap porta

de futur, al contrari, en facilita moltes,
entre elles, la d’arribar a la universitat.
Així doncs, actualment és l’alumnat el
que es marca els seus propis límits en
l’àmbit formatiu, i això és un gran avenç
respecte al qual succeïa vint anys enrere.

Tant és així que un gran nombre de
persones que trien un itinerari forma-
tiu de Formació Professional continuen
posteriorment els seus estudis a la Uni-
versitat. L’FP és per a ells una manera de
sentir-se realitzats acadèmicament, en
una especialitat molt més pràctica que el
Batxillerat, que l’apropa al món laboral,
que el forma en allò que li agrada, que
l’ajuda a seguir en el seu procés madu-
ratiu. La seguretat amb la qual arriba

tres grans valors. El primer és l’apre-
nentatge vivencial, perquè els alumnes
“aprenen fent” i ho fan vivint de prop
la realitat del món empresarial, gràci-
es a les pràctiques que s’hi realitzen, o
a l’opció de l’FP dual, molt més intensa
en aquest aspecte. L’alumnat finalitza el
seu cicle sabent què és treballar en una
empresa, i en aquest moment podrà tri-
ar si incorporar-se al món laboral amb
tot aquest aprenentatge ja fet o bé con-
tinuar estudiant a la universitat.

El segon gran valor és el sentiment
de realització personal. L’alumnat és
feliç perquè es forma, la majoria de
vegades, en allò que li interessa, que
li agrada. En allò que té aptitud i, per
tant, voluntat de millora. “En la nostra
experiència, aquest fet és determinant
en l’èxit i sobretot en el seu benestar.
Repercuteix en uns millors resultats
acadèmics en comparació amb l’etapa
de l’ESO, i una satisfacció que es con-
tagia a la família, també”, diu Manzano,
qui afegeix el tercer valor, que no és un
altre que l’FP com a camí per arribar a
la universitat.

“És cert que no totes les professions
tenen un grau de Formació Professi-
onal fet a mida, no existeix un paral-
lelisme total entre els graus universi-
taris i cicles de Formació Professional.
Però quan es dona, està demostrat que
és una gran via formativa, formada per
diferents fites (el grau mitjà, el grau su-
perior, el grau universitari) que donen
una titulació i obre l’oportunitat de tre-
ballar”, afirma el director de Formació
Professional de Jesuïtes Educació.

Aquest curs 2022-2023, Jesuïtes Bellvitge
ha estrenat el Cicle d’Higiene bucodental
(grau superior). Gràcies a un acord amb la
Facultat d’Odontologia de la Universitat
de Barcelona, que permet que l’alumnat
faci tots els mòduls pràctics dels cursos
als laboratoris de la Facultat, que,
a més, està ubicada al costat mateix
del centre.
Just abans de la pandèmia, Jesuïtes el Clot
va arribar a un acord amb la Cambra de
Comerç Alemanya (AMK) per oferir de
forma gratuïta un tercer any a l’alumnat
del cicle de grau superior de Mecatrònica,
en modalitat DUAL (tres dies treballant a
empreses alemanyes ubicades a Barcelona
i dos dies estudiant al centre), amb classes
d’anglès o alemany també gratuïtes.

Acabat aquest tercer any l’alumnat obté
la titulació de formació professional
alemanya, i generalment encara
treballa a l’empresa on s’ha format.
Jesuïtes El Clot ha arribat també a un acord
amb l’Aeroclub Barcelona-Sabadell per
impartir conjuntament el cicle superior
de Mecànic/a d’avions de turbina.
Pel que fa a Jesuïtes Sarrià, en els darrers
anys ha treballat en la formació d’aliances
amb universitats i institucions d’àmbit
nacional i internacional que permeten
el reconeixement de crèdits.
Entre aquestes podem trobar: l’Institut
Químic de Sarrià, FX Animation Barcelona
3D & Film School, Bande à Part Escola
de Cine Barcelona, Universitat Europea IMF
i University College of Birmingham.

Novetats dels centres d’FP de Jesuïtes

Jesuïtes Educació ofereix el millor
acompanyament possible a un alumnat
que es troba en una etapa clau de la seva
vida, en l’àmbit formatiu, però també per-
sonal. Els objectius curriculars dels cicles
se centren a assolir els coneixements pro-
fessionals que habilitin la persona per a la
professió, però el propòsit de la institució
va més enllà: es tracta d’acompanyar-lo
perquè desenvolupi, a la vegada, unes
competències i valors socials i personals
que, sense capmena de dubte, li seran es-
sencials en la seva carrera professional i,
en general, al llarg de la seva vida.

I tot això es fa amb propòsits pedagò-
gics que se centren en metodologies in-
novadores que estan enmillora contínua.
Potenciant al màxim el vessant pràctic
d’aquests estudis, l’alumnat treballa per
projectes, aprenent d’acord amb situ-
acions concretes i reals que es donen a
les empreses i que permeten aterrar des
del principi en una dimensió totalment
pràctica i molt rica en coneixements.

Un altre dels fets diferencials és la
possibilitat que l’alumnat de grau supe-
rior faci les pràctiques en empreses de
bona part d’Europa, gràcies a les beques
Erasmus. Es tracta d’una gran experièn-
cia que impacta positivament també en
el creixement personal de l’alumnat, i
és en aquest sentit que dediquem temps
i esforços en poder-ho potenciar.

La cura de la dimensió internacional
en els estudis d’FP és doncs un altre dels
trets diferencials. Es vol aconseguir que
l’alumnat surti molt ben preparat per-
què segueixi amb èxit el camí que des-
prés vulgui triar: incorporar-se al món
laboral o bé seguir amb els estudis.

FITES IMMEDIATES
Deforma immediata, per al curs23-24està
prevista l’ampliació de l’oferta formativa
per cobrir millor l’alta demanda actual. A
més, a mitjà termini estem treballant en
elsMàsters deFormacióProfessional, cur-
sos d’especialització d’un any de durada
per als titulats en cicles de grau superior.

“Començarem –diu Fernando Manza-
no– amb àmbits com el de la cibersegu-
retat, el Big Data... i anirem ampliant en
funció de les necessitats que detectem en
les empreses. A Jesuïtes Sarrià-Sant Igna-
si ja fa 20 anys que oferim cursos d’expert
en Alta Cuina, Sommelier, Event Planner i
E- Sports. Finalment, estempotenciant els
acords amb les universitats estrangeres,
per desenvolupar el programa Top-Up,
que permet fer estudis universitaris amb
una convalidació total dels estudis previs
de cicles d’FP, que pot arribar a represen-
tar la convalidació de dos anys de carrera.”

aquest alumnat a la universitat és la mi-
llor prova de l’èxit d’aquesta opció.

“A Jesuïtes Educació tenim tres cen-
tres destinats a FP, dos a Barcelona
(Jesuïtes Sarrià i Jesuïtes el Clot) i un
a l’Hospitalet de Llobregat (Jesuïtes
Bellvitge), tots tres amb una àmplia ofer-
ta de Formació Professional de cicles de
graumitjà i superior, que anem desenvo-
lupant des de fa gairebé vuitanta anys”,
explica Fernando Manzano, director de
Formació Professional de la institució.

TRES GRANS VALORS
A Jesuïtes Educació consideren que la
Formació Professional aporta als joves

L’FP permet la realització acadèmica d’una
manera més pràctica i propera al món laboral
i possibilita igualment l’accés a la universitat

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
ofereix un grau mitjà d’Hostaleria

(serveis de restauració, cuina i
gastronomia) JESUÏTES

MÉS INFORMACIÓ

JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI
Carrasco i Formiguera, 32 (08017 BCN)
936 023 000
www.fje.edu/ca/jesuites-sarria
fp.santignasi@fje.edu

JESUÏTES EL CLOT - ESCOLADEL CLOT
València, 680 (08027 BCN)
933 516 011
www.fje.edu/ca/jesuites-clot
info.clot@fje.edu

JESUÏTES BELLVITGE-C.E. JOAN XXIII
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 100-110
(08907, L’Hospitalet de Llobregat)
933 351 543
www.fje.edu/ca/jesuites-bellvitge
info.joan23@fje.edu
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COLEGIOS JESUÏTES CASP PARA AULA

Formem persones que
volen transformar el món

J esuïtes Casp - Sagrat Cor de
Jesús és un centre educa-
tiu fundat a Barcelona l’any
1881 per la Companyia de
Jesús. Des dels seus orígens,

el col·legi s’ha transformat, adaptat i
reinventat, mantenint-se fidel a una
manera de ser que va més enllà de la
transmissió de coneixements. El nos-
tre compromís és educar persones que
creixin i visquin en plenitud i tinguin
la capacitat i el desig de transformar el
món a favor del bé comú. Perquè aques-
ta declaració esdevingui una realitat
constant, ajudem l’alumnat a adquirir
les actituds, habilitats i competències
pròpies del context i del moment que els
ha tocat viure. És per aquest motiu que
parlem de quatre trets característics del
tarannà de l’escola.

LA FORMACIÓ ACADÈMICA
Treballem perquè els alumnes desen-
volupin al màxim les seves capacitats i
adquireixin uns valors. Fomentem que
aprenguin a pensar autònomament i
a partir d’experiències significatives.
Transmetem els continguts amb rigor
i creiem que l’exigència acadèmica pot
anar acompanyada de la personalització
i atenció a la diversitat. L’ús de diferents
i innovadores metodologies, pròpies del
nostre model pedagògic, afavoreixen
una bona formació acadèmica, a l’abast
de tot l’alumnat.

Pren importància la nova mirada vers
l’avaluació, entenent-la com una tasca
d’orientació, reflexió i oportunitat de
millora per l’alumne. La maduresa de

Volem que de Jesuïtes Casp surtin persones
intel·lectualment madures, emocionalment
equilibrades, espiritualment fortes,
humanament plenes i capaces de ser felices

titueixen una comunitat educativa que
col·labora en el creixement i formació
dels infants i joves.

LA FORMACIÓ PERSONAL
L’educació que oferim està compromesa
a promoure una formació sòlida i inte-
gral, que abasti totes les dimensions de
la persona, per conduir la pròpia vida
des de la llibertat i amb sentit. Volem
que de Jesuïtes Casp surtin persones

intel·lectualment madures, emocional-
ment equilibrades, espiritualment for-
tes, humanament plenes, capaces de ser
felices i de crear felicitat al seu entorn.

Volem desenvolupar en l’alumnat acti-
tuds de responsabilitat social. A Jesuïtes
Casp creiem que els valors adquirits són
el resultat d’experiències viscudes i, per
tant, és tasca de l’escola oferir propos-
tes sòlides i engrescadores que ajudin a
aquest procés de conformació de la per-
sona. I això ho fem, fora o dins de les au-
les, des de la tutoria grupal o individual,
l’educació en el lleure, el voluntariat o
experiències en contacte directe amb
realitats diverses. Volem que l’alumnat
desplegui el treball d’una interioritat
reflexiva, que forma part de la nostra
pròpia espiritualitat, per promoure per-
sones amb empatia.

Un tret diferencial de Jesuïtes Casp és
el foment del voluntariat, peça clau en
moltes activitats de l’escola. Els alumnes
més grans i antics alumnes tenen la pos-
sibilitat de fer accions voluntàries amb
els més petits, transmetent valors hu-
mans i socials que ells han rebut.

El vincle amb el lleure a la muntanya
amb el Grup de Colònies i Campaments,
l’Escola d’Estiu i l’Esplai són exemple
d’aquest camí de doble sentit. Són espais
on es generen forts vincles entre les per-
sones i un clar sentit de pertinença.

CIUTADÀ DEL MÓN I PER AL MÓN
Promovem l’autoconeixement, l’esperit
crític i la presa de decisions des de ben
petits. De manera transversal, en acti-
vitats curriculars o complementàries,
treballem la justícia social, la sostenibi-
litat mediambiental, l’equitat de gène-
re, la interculturalitat i la participació
democràtica.

Experiències com les assemblees
de classe, els projectes solidaris amb
entitats de l’entorn, els intercanvis in-
ternacionals virtuals o presencials, les
comissions d’alumnes per liderar pro-
jectes mediambientals, juntament amb
els propis de cada àrea del coneixement
són exemples que fan que el nostre
alumnat adquireixi competències i ha-
bilitats per viure i comprometre’s en el
món present i futur.l’alumne va lligada a l’anàlisi dels seus

resultats, dificultats i progressos. Si des
de l’escola promovem l’autoconeixement
i comptem amb un equip d’educadors
amatents a les característiques de cada
alumne, podem acompanyar-lo perquè
aprofiti al màxim les seves potencialitats.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT
L’acompanyament personalitzat a
l’alumnat és bàsic en tot procés educa-
tiu i hi ha diferents elements que són
clau per aconseguir-ho. El primer és el
paper del tutor o tutora, entès com un
agent fonamental per a l’atenció indivi-
dualitzada i per a l’acompanyament de
l’alumne i la família. El segon, és l’aposta
per un Departament d’Orientació Psi-
copedagògica molt vinculat a l’aula. El
tracte i l’observació directa i contínua
de l’alumne facilita poder fer-li retorn.
En aquest sentit, apliquem una dismi-
nució d’alumnes per aula per ajudar a
la personalització de l’aprenentatge. En
els cursos més grans, incorporem més
persones amb rol de tutor o tutora per
atendre les necessitats dels alumnes i
les famílies.

L’atenció a l’alumnat es veu afavori-
da per un claustre d’educadors estable
i en constant formació. Els educadors i
educadores, junt amb les famílies, cons-

Les activitats de lleure a la
muntanya generen un fort
vincle entre la comunitat
educativa JESUÏTES CASP

L’equip docent acompanya els
alumnes perquè desenvolupin
les seves capacitats al màxim

JESUÏTES CASP

PORTES OBERTES
Inscriu-t’hi

JESUÏTES CASP - SAGRAT COR DE JESÚS
Casp, 25 (08010 Barcelona)
933 183 704
www.fje.edu/ca/jesuites-casp
secretaria.casp@fje.edu
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D
esde sus inicios, hace 50
años, Agora Sant Cugat In-
ternational School, miem-
bro del grupo educativo
Globeducate, destaca como

colegio privado con una alta exigencia
y una excelente preparación académica.
Hablamos con Vicenç Gandol Casado,
director Agora Sant Cugat International
School y director general de los Centros
Agora International School de España y
Andorra.

¿Cuál es la estructura del centro?
El Campus Agora Sant Cugat está com-
puesto por Agora Sant Cugat Interna-
tional School y las escuelas infantiles
Agora Patufet Infant School y Agora Pipo
Infant School. Un conjunto de edificios
educativos e instalaciones deportivas
adaptados a las necesidades de cada edad
y disciplina, ubicados en Sant Cugat del
Vallés, a 15 minutos de Barcelona. El co-
legio dispone de 13.715 m2 de instalacio-
nes que permiten llevar a cabo cualquier
actividad en un entorno extraordinario.

¿Cómo es el proyecto educativo?
Se basa en la excelencia académica,
la preparación global, el pensamiento
crítico, la educación en valores y la
formación en áreas más allá de las aca-
démicas, un proyecto educativo integral
e inclusivo que prepara a los alumnos
para ser ciudadanos globales capaces de
dar forma al mundo. Los cinco elemen-
tos distintivos del proyecto son: el Ba-
chillerato Internacional como modelo
de futuro, el multilingüismo, STEAM,
deportes y salud, y el compromiso de
facilitar a los alumnos las herramientas
para que crezcan como ciudadanos glo-
bales capaces de cambiar el mundo.

“Formamos alumnos ávidos de saber
y dispuestos a cambiar el mundo”

ENTREVISTA A VICENÇ GANDOL
Director Agora Sant Cugat International School

tancia al desarrollo de habilidades y no
tanto a la repetición de los contenidos
que se transmiten. Nuestra oferta de
asignaturas de Programa Diploma (PD)
permite a los alumnos obtener los me-
jores resultados académicos y diseñar
su propio itinerario para acceder a los
estudios y universidades escogidas.

¿Qué papel juega el alumno?
Es muy relevante el trabajo experimen-
tal en cada una de las etapas (en el labo-
ratorio, de campo o estudio de casos), y
en el programa del Diploma los alumnos
realizan pequeños trabajos de investiga-
ción. El complemento de todo esto es la
asignatura de CAS (Creatividad, Acción
y Servicio a la comunidad) que permite
que los alumnos se formen en habilida-
des no académicas.

¿Qué diferencia a ASCIS de otros
colegios?
Los programas del Bachillerato Interna-
cional animan a los estudiantes a pensar
de forma independiente y conducir su
propio aprendizaje, fomentando una
mentalidad internacional de respeto
por otras ideas y culturas con la que los
alumnos logran un sólido desarrollo
académico, social y emocional. La edu-
cación musical tiene un papel protago-
nista a través de nuestro vínculo con el
Conservatorio del Liceo de Barcelona
y nuestro Auditorio Josep Carreras,
mientras que a través del proyecto inte-
gral de salud inculcamos a los alumnos
la pasión por el deporte y los hábitos de
alimentación saludable.

¿Se puede innovar en una materia
como la educación?
Sí, por supuesto. AGORA no ha dejado
de innovar desde su fundación. Actual-
mente trabajamos con LEGO Education
SPIKE™ Prime para dotar a nuestros
alumnos de la mejor formación en
programación y robótica y el próximo
curso, Agora Sant Cugat Internacional
School será el único centro de Europa
que ofrezca un itinerario en alemán con
cinco asignaturas en esta lengua y la po-
sibilidad de cursar, en todos los grupos,
asignaturas en inglés y/o español

¿Cuáles son los retos de futuro del
centro?
Estamos comprometidos con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 2030
de las Naciones Unidas. Como parte
de este compromiso, hemos alcanzado
acuerdos con organizaciones de prestigio
internacional como Ecoescuelas (Eco-
Schools) yWWF (WorldWildlife Fund),
en proyectos que involucran a nuestros
estudiantes, equipos y familias, una co-
munidad demás de 6.000 personas.

¿Qué importancia tiene el
multilingüismo?
Tenemos alumnos demás de 60 nacio-
nalidades, y un equipo de docentes de
más de 20 países. Ofrecemos un proyecto
educativo multilingüe, con inmersión
lingüística más allá del inglés, que
permite al alumno dominar castellano y
catalán junto con el inglés, el francés, el
alemán o el chino. Para completarlo, la
extensa red de colegios de Globeducate
permite a los alumnos participar cada
año en eventos internacionales (Mo-
delos de Naciones Unidas, Academic
Olympics, InternationalMusic Festival,
Globeducate Olympics o Arts Competi-
tion, entre otros), intercambios (Erasmus
+) y cursos o trimestres en el extranjero.
Nuestros estudiantes pueden examinar-
se en el propio centro para obtener las
titulaciones oficiales de Trinity College
London y la Universidad de Cambridge
(inglés) y el Instituto Confucio (chino
mandarín), así como las certificaciones
DELF (francés) o Goethe (alemán).

¿En qué consiste el IB Continuum?
Agora Sant Cugat International School
imparte el Bachillerato Internacio-
nal® (IB) desde 2012 y es uno de los 20
colegios autorizados en España para
impartir el Programa completo del IB
(IB Continuum). Comenzando con el
Programa de la Escuela Primaria (PEP),
da paso al Programa de los Años Inter-
medios (PAI) para finalizar con Progra-
ma Diploma (PD). En todo el recorrido
educativo se aplican sus metodologías
ofreciendo un continuo de programas
IB desde Infantil hasta Bachillerato.
Como Colegio del Mundo del IB, somos
un centro investigador, reflexivo, activo
y creativo en constante proceso de me-
jora que forma estudiantes comprome-
tidos con su futuro y el del mundo.

¿Qué hace diferente al Bachillerato
Internacional y en qué destaca?
Lo más destacable es la metodología de
enseñanza y aprendizaje muy vivencial
en la medida en que se da mayor impor-

El centro fomenta el trabajo en

equipo apoyado por la tecnología
AGORA

MÁS INFORMACIÓN
www.agorasantcugat.com
www.globeducate.com

COLEGIOS AGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL PARA AULA
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MULTICULTURAL Y PLURILINGÜE
Uno de los motivos más reconocidos es
el valor multicultural en las aulas y fuera
de ellas, basado en la igualdad, el respeto
y la empatía hacia los demás. Un recorri-
do cultural y artístico que aporta a cada
niña y niño un conocimiento y una sen-
sibilidad que enriquecen su percepción
del mundo. Un proyecto deportivo muy

COLEGIOS ÉCOLE FERDINAND DE LESSEPS PARA AULA

École Ferdinand de Lesseps:
más de un siglo y medio
de vocación plurilingüe

E n 1859 Ferdinand de Lesseps
fundó en Barcelona la pri-
mera escuela francesa de la
Península ibérica con valores
humanistas y vocación pluri-

lingüe. Más de 150 años después, l’École
Française Ferdinand de Lesseps, dirigi-
da por Séhmia Duval desde el 1 de sep-
tiembre de 2020, es un símbolo barcelo-
nés de la educación con espíritu crítico,
enraizada en el vecindario y la historia
de la ciudad, que forma a personas res-
ponsables y autónomas del mañana.
El colegio forma parte de la Agencia

para la enseñanza francesa en el extran-
jero (AEFE), presente en todo el mundo
con más de 500 escuelas, lo que facilita
la movilidad del alumnado. De esta ma-
nera no importa a qué parte del mundo
se desplacen los padres; el mismomode-
lo educativo queda garantizado en todos
los centros pertenecientes a la AEFE.
Existen muchas razones para estu-

diar en l’École Française Ferdinand de
Lesseps. Una de ellas son los valores hu-
manistas, como la tolerancia, igualdad,
curiosidad intelectual y espíritu crítico
que se notan en cada paso, así como el
respeto por los ritmos y necesidades del

El colegio es plurilingüe y cuenta con un
ambicioso proyecto educativo con un aprendizaje
basado en el deseo y placer de aprender

variado (patinaje, esgrima, rugby, vela…)
dentro del horario escolar como eje para
el autoconocimiento y el desarrollo de
los niños. Esta visión también se basa en
el dominio del lenguaje y la tecnología
digital, fundamental en nuestro nuevo
entorno.

La pequeña gran familia de l’École
es otro motivo de la lista. Un hogar de
pequeñas grandes mentes, de entre 2 y
11 años, repartidas entre dos sedes: una
sede situada en la calle Valencia acoge
cuatro clases de educación infantil, tres
de las cuales con grupos reducidos de
PS (equivalente a P3) y TPS (equivalen-
te a P2) y la sede principal de la Gran
Via que acoge 19 clases. Así es esta es-

cuela cercana y arraigada en el vecin-
dario del Eixample; un centro histórico
del barrio en el que todo el mundo se
conoce y se construyen relaciones de
confianza cada día. Esta es la filosofía
para una educación de calidad, comple-
ta, eficiente y amena.

EXCELENCIA ACADÉMICA
El número reducido de alumnos por
clase permite que la implicación y se-
guimiento del profesorado sea personal
con cada niña y niño, observando sus
necesidades particulares. Así, se respeta
el ritmo del desarrollo del alumnado con
una pedagogía activa, diferenciada e in-
dividualizada, que se basa en proyectos y
cuyo centro es el alumnado de la escuela.
El colegio también propone casales

durante las vacaciones y numerosas ac-
tividades extraescolares.
La filosofía del plurilingüismo abre

caminos hacia el futuro. Por eso estu-
diar en l’École Française garantiza una
plaza en el Lycée Français de Barcelona,
donde el alumnado seguirá disfrutando
de una educación francesa basada en
la excelencia hasta el Bachillerato. La
educación en l’École también abre las
puertas a la educación bilingüe en es-
cuelas concertadas o en escuelas públi-
cas catalanas.

Todas estas razones ymuchasmás son
el motivo del gran orgullo de pertenecer
a una familia histórica de la ciudad con
un gran objetivo: educar niñas y niños
plurilingües, responsables, autónomos y
preparados para el futuro.

EL CENTRO ABRIÓ
SUS PUERTAS EN 1859
Y SE CONVIRTIÓ
EN LA PRIMERA ESCUELA
FRANCESA DE LA PENÍNSULA

EL COLEGIO ES RECONOCIDO
POR SU PLURILINGÜISMO
Y POR NUMEROSOS
PROYECTOS DEPORTIVOS,
CULTURALES Y ARTÍSTICOS

alumnado. En definitiva, un ambicioso
proyecto educativo con un aprendizaje
basado en el deseo y placer de aprender.

Otra buena razón es el carácter pluri-
lingüe y la inmersión lingüística a partir
de los dos años. Así se consigue un nivel
nativo de francés, catalán y castellano y
se aprende el inglés como 4º idioma a
partir de los cuatro años para preparar
al alumnado para el futuro. Se propone
una acogida lingüística para los alumnos
que no hablan francés, español o catalán.
Desde el año 2021, un profesor especia-
lizado acompaña a los alumnos que no
hablan francés.

La sede principal del
colegio está situada
en la Gran Via de

les Corts Catalanes
EFL

MÁS INFORMACIÓN
ecolelesseps.net

Séhmia Duval, directora de l’École F. de Lesseps
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COLEGIOS AULA

E
legir colegio no es fácil. Hay
que tener en cuenta un gran
número de variables, como
el ideario del centro y su
proyecto educativo. Aunque

la clase magistral no ha desaparecido de
las aulas, las tendencias educativas más
actuales abogan por una formación por
proyectos, las aulas colaborativas y las
tecnologías que facilitan un aprendizaje
más personalizado. También se fomenta
la educación emocional y se apuesta por
respetar los ritmos de los alumnos.

El aprendizaje colaborativo consiste
en que los alumnos organicen peque-
ños grupos de trabajo que desarrollan
una tarea conjunta. La pedagoga Imma
Cortés explica que “las aulas colabo-
rativas implican un cambio de menta-
lidad, tanto por parte del profesorado
como de los estudiantes. Por un lado, el
docente debe dejar que los alumnos ad-
quieran más protagonismo, y por otro,
los estudiantes deben implicarse y estar
motivados para que la clase avance”.
Con esta metodología, el alumnado tie-
ne una mayor autonomía porque debe
organizarse las tareas y aprender a tra-
bajar en equipo. “El profesor se encarga
de dinamizar el grupo, pero buscando

Alumnos más
colaborativos
y tecnológicoss
Las nuevas tendencias educativas se centran
en la formación por proyectos, el aprendizaje
colaborativo y el uso de las tecnologías para
afianzar el conocimiento

una mayor colaboración del estudiante,
y que sea éste quien dirija el aprendiza-
je”, añade Cortés.
Entre los beneficios del aprendizaje

colaborativo encontramos: permite que
los alumnos desarrollen su creatividad;
promueve valores como la responsabili-
dad, la solidaridad y el trabajo en equipo;
propicia la comunicación entre los estu-
diantes; mejora las habilidades sociales,
y amplifica el aprendizaje de los alumno
en el aula a través de experiencias únicas,
en gran parte basadas en la tecnología.

FORMACIÓN POR PROYECTOS
En el aprendizaje por proyectos son
los alumnos quienes elaboran el cono-
cimiento a partir de la observación y la
investigación de un objeto de estudio
que han escogido entre todos. Deben re-
solver situaciones, retos o responder a
preguntas a través de sus conocimientos
y recursos, junto con la investigación, la
reflexión y la cooperación activa. No es

MARTÍ COMA

La educación emocional también está pre-

sente en las aulas. Su objetivo principal es

potenciar la esfera afectiva como comple-

mento de las habilidades cognitivas. Con

ello se busca alcanzar el desarrollo integral

de la personalidad y aumentar el bienestar

personal y social de los alumnos.

Actualmente, las escuelas integran la edu-

cación emocional en el aprendizaje acadé-

mico, lo que significa que cualquier ocasión

es buena para fomentar las competencias

emocionales en los estudiantes.

Los expertos del máster en Educación Emo-

cional de la Universidad Europea conside-

ran que una de las estrategias de educa-

ción emocional más poderosa consiste en

educar con el ejemplo, de manera que

los maestros se conviertan en modelos de

gestión emocional que los alumnos puedan

imitar. “El secreto consiste en educar la

afectividad desde la afectividad”, destacan.

Además, es importante trabajar la

educación emocional teniendo en cuenta

la edad de cada alumno y su proceso de

maduración. “En primaria se puede tra-

bajar con dibujos y cuentos de educación

emocional a través de los cuales los niños

puedan aprender a identificar y expresar

asertivamente sus emociones. En cambio,

las películas de educación emocional son

un recurso excelente para que los ado-

lescentes y jóvenes reflexionen sobre sus

sentimientos y aprendan a conocerse me-

jor”, añaden los responsables del máster

en Educación Emocional de la Universidad

Europea.

[LAS EMOCIONES TAMBIÉN
ENTRAN EN EL AULA]

una metodología nueva, pero está a la
orden del día, floreciendo, desde hace
años, entre otras tendencias educativas.
“Se trata de una metodología centrada
en el aprendizaje y pensada para invo-
lucrar a los alumnos en un proceso de
trabajo en equipo”, dice la pedagoga. A
lo largo de este proceso de trabajo, que
puede durar todo un curso académico,
los estudiantes desarrollan numerosas
competencias, como organización, lide-
razgo, espíritu crítico y reflexión, entre
otras. “Una opción es que todas las ma-
terias, o casi todas, giren alrededor del

tema de estudio seleccionado por el gru-
po”, añade Imma Cortés.

La maestra y psicóloga Xus deMiguel,
experta en enseñar a partir de esta me-
todología, hace unos años llevó a cabo
–entre otros– un proyecto basado en la
observación de los chimpancés del zoo
de Barcelona con sus alumnos de prime-
ro de Primaria. Mientras se interesaban
por lo que hacían los chimpancés, los es-
tudiantes aprendieron a leer y a escribir,
a documentarse, a compartir informa-
ción, a hacer esquemas... Estaban muy
motivados y su proyecto fue un éxito.

La educación emocional aumenta el bienestar de los
estudiantes y reduce los conflictos escolares, que logran
resolverse de una manera más asertiva

EN EL APRENDIZAJE POR

PROYECTOS, LOS ESTUDIANTES

ELABORAN EL CONOCIMIENTO

A PARTIR DE OBSERVAR E

INVESTIGAR UN TEMA

Introducir la educación emocional en el aula mejora la empatía y la relación entre los alumnos AC
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COLEGIOS BELL-LLOC DEL PLA PARA AULA

E
l colegio Bell-lloc del Pla va ca-
mino de cumplir sus primeros
60 años de vida. Hablamos con
su director, Ramon Homs.

¿Cuáles son los orígenes del centro?
Bell-lloc del Pla es una escuela de Girona
fundada en 1965. Inicialmente, el colegio
se orientó al entorno agrario y empezó
su andadura ofreciendo simultáneamen-
te el Bachillerato Elemental y formación
técnica superior agrícola y ganadera. Los
progresivos cambios sociales, económi-
cos y de legislación educativa han ido
modificando la oferta del centro.

Actualmente, ¿qué cursos imparten?
Bell-lloc acoge a alumnos desde los 4
meses hasta los 18 años, en Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato. Desde Infantil
3 todos los cursos están concertados,
también el Bachillerato. El colegio tiene
una clara vocación internacional y ofrece
el Programa Diploma del Bachillerato
Internacional (iniciado hace más de 30
años), el Bachillerato Dual americano y
está acreditado como centro Erasmus+.

¿Cómo definiría el proyecto
educativo del centro?
En una inscripción en piedra del edificio

“Ayudamos a las familias a formar
buenas personas y bien preparadas”

ENTREVISTA A RAMON HOMS, director del colegio Bell-lloc del Pla

entender la educación en el día a
día de la escuela?
En Bell-lloc se da mucha importancia a
la formación académica, cuidando espe-
cialmente los idiomas, incluido el inglés
como primera lengua extranjera. A la
vez, se cuida la atención personalizada a
alumnos y familias, con un programa de
formación del carácter compartido con
las familias.

¿Qué papel juegan las familias en
el éxito del colegio Bell-lloc?
La iniciativa de crear el colegio fue de
un grupo de padres, de ahí que la comu-
nidad educativa de Bell-lloc cuenta con
familias muy implicadas, que participan
activamente en la vida del colegio.

¿Qué valor dan a la innovación?
Bell-lloc procura estar al día en sumisión
educativa, fomentando la formación del
profesorado y participando en programas
de prestigio internacional. La tecnología
facilita el aprendizaje como una herra-
mientamás, junto al trabajo en equipo, la
orientación académica y profesional, etc.

¿Cuáles son los retos de futuro del
centro?
Bell-lloc procura reforzar las capaci-
dades y fortalezas de sus alumnos para
que tengan mecanismos para resolver
los diferentes retos a los que se enfren-
tarán en su vida académica y profesio-
nal. Nuestro objetivo se podría resumir
en ayudar a las familias a formar buenas
personas y bien preparadas.

La escuela de Girona acoge a alumnos desde los 4 meses hasta los 18 años BELL-LLOC DEL PLA

MÁS INFORMACIÓN
bell-lloc.org

principal se recoge la misión del colegio:
“Bell-lloc busca educar a personas ínte-
gras, con un profundo sentido cristiano
de la vida, que desarrollen todas sus
capacidades intelectuales y que forjen
una voluntad que les facilite alcanzar los
propios objetivos, puestos al servicio de
los demás para el bien de la sociedad”.

¿En qué se traduce esa forma de

COLEGIOS AULA

Tiempo de divertimento y aprendizaje
Las extraescolares sirven para que los niños
adquieran competencias y valores, así como para
que socialicen entre iguales. Deben ser
un tiempo educativo de calidad

A
lgunos padres y madres
las ven tan solo como una
tabla de salvación a la
hora de poder conciliar
mejor, pero lo cierto, se-

ñala el director operativo de Fundesplai,
Froilán Salgado, es que las extraescola-
res “ocupan un espacio importante del
tiempo educativo de niños y jóvenes”.
En este tipo de actividades, subraya, “se
estimulan competencias y valores en un
contexto entre iguales que ayudan a su
desarrollo integral”.
Las deportivas y artísticas han sido,

junto a los idiomas, las actividades más
consolidadas de los últimos años. Sin
embargo, las más tradicionales en cada
uno de esos ámbitos (fútbol y balonces-
to; teatro y danza, e inglés) se han visto
enriquecidas por una oferta creciente.
Así, apunta Salgado, “el voleibol, el pa-
tinaje, el hip-hop, la programación, la
robótica, la iniciación al cine, el teatro
musical o las de cocina se van abrien-
do paso”. Esta mayor variedad a su vez
“permitirá que cada uno pueda encon-

MARÍA INSA

Música es una de las extraescolares más solicitadas por las familias ARCHIVO CLARIANA

vendrá determinado, “por los intereses
y personalidad de cada niño”. En cual-
quier caso, “lo que es fundamental es ga-
rantizar un equilibrio”.

“Nosotros no buscamos tenerla ocu-
pada por las tardes sin importarnos con
qué porque no podamos hacernos cargo
de ella hasta las siete”, afirma Anna al ex-
plicar los motivos por los que su hijaMa-
ría hace dos extraescolares a la semana.
La primera es Ballem, en la escuela, y la
segunda piscina, en un gimnasio cercano
a su domicilio. En total son dos horas a

la semana. “Con cuatro años es muy pe-
queña para que esté ocupada con mu-
chas obligaciones; buscamos que con las
extraescolares disfrute y aprenda, descu-
bra intereses o talentos, se relacione con
otros niños...”, añade. Otro plus de ir a
piscina es que “se incide en la autonomía
a la hora de secarse, cambiarse de ropa
y, en definitiva, crecer”, subraya Anna.
La idea, señala esta madre, es que su hija
pueda realizar extraescolares siempre
que sea posible, “aunque es un esfuerzo
económico y logístico”, destaca.

[EXTRAESCOLARES]

Refuerzan las competencias sociales,

emocionales y transversales

Amplían las oportunidades educati-

vas, especialmente de los niños en

situación de vulnerabilidad

Son una escuela de ciudadanía

y participación

Son un antídoto contra la exclusión

social

Contribuyen significativamente a la

cohesión social en los territorios

Impacto en el desarrollo
integral del niño

trar realmente la que mejor se adapte a
sus preferencias y contribuirá de mane-
ra decisiva a su crecimiento personal y a
la mejora de sus habilidades psicosocia-
les”, añade.

Sobre cómo hallar el equilibrio entre
el tiempo que un niño necesita dedicar
a actividades libres y a las extraescola-
res o programadas, Salgado apunta que
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Renunciarà divendres en el ple, 
però Isaac Albert va voler escenifi·
car ahir el relleu al grup municipal 
en una roda de premsa acompa·
nyat per tots els regidors republi·
cans en democràcia i pels seus col·
legues municipals i de partit. També 
de la persona que ocuparà el seu 
seient després que divendres, al ple 
de gener, formalitzi la seva renún·
cia per a incorporar·se a la direc·
ció de l’empresa pública Cimalsa.
La nova regidora d’ERC serà Montse 
Font i Fabra, actual cap del Servei 
de Gestió d’Emergències de Cata·
lunya. Membre de l’executiva local 
d’ERC, Font prendrà possessió la 
setmana vinent, en un ple extra·
ordinari.

“Deixaré el meu càrrec per tre·
ballar per la ciutat i pels ciuta·
dans”, va dir ahir la futura regido·
ra, que, un cop prengui possessió, 
cessarà en el càrrec autonòmic i 
deixarà les seves tasques com a 
docent a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya,

Montse Font s’ incorpora a 
l’equip que ara lidera Ona Mar·
tínez, candidata a les municipals 

d’ERC i tot apunta que imminent 
tinent d’alcalde. S’espera que el 
govern presenti aviat el nou car·
tipàs, després de la marxa d’Isa·
ac Albert.

El polític va estar ahir acompa·
nyat per Ramon Arribas, primer 
regidor d’ERC a Terrassa l’any 
1995, I pels seus companys de go·
vern el mandat 2003·2007: Cèlia 
Ros, Màrius Massallé i Carme La·
bòria. També pels actuals regi·
dors: Ona Martínez, Carles Caba·
llero, Pep Forn i Teresa Ciurana.

“Ni estic cansat ni cremat”, va 
dir Albert en el seu comiat davant 
dels mitjans, on va voler deixar 
clar que el projecte d’ERC “ence·
ta una nova etapa a la ciutat” en la 
que “mira al futur”.

Els republicans, va dir, “ens 
sentim protagonistes de la cons·
trucció de la ciutat”, on es man·
tenen “fidels als principis i lleials 
als pactes”.

Sobre futures aliances, les línies 
vermelles per ERC són “l’extrema 
dreta” i el PSC, formació que de 
manera implícita van dir ahir “és 
passat”.

Comiat a Isaac Albert després de la foto de família. A l’esquerra, Montse Font / NEBRIDI ARÓZTEGUI

#ciutat #política

Laura Hernández  /  @diarideterrassa

Montse Font ocuparà 
la vacant d’Isaac Albert
MUNICIPAL  La cap del Servei d’Emergències de la Generalitat 
serà la nova regidora d’ERC i peça clau a la candidatura. Els 
històrics d’ERC van acompanyar ahir Albert en el seu comiat

regidors té ERC 
a l’Ajuntament: 
Isaac Albert, Ona 
Martínez, Carles 
Caballero,  Pep Forn i 
Teresa Ciurana

5

anys ha estat Isaac 
Albert a la política 
municipal, dotze 
al govern i dotze 
exercint a l’oposició

24

L’Ajuntament ha presentat 
aquesta setmana a la comunitat 
educativa el Pacte Ciutadà per a 
la Coeducació, una iniciativa que 
impulsa “per tal d’implicar tota la 
ciutat en un seguit d’accions que 
afavoreixin una educació lliure de 
sexisme i respectuosa amb la diver·
sitat sexual i de gènere”. La tinent 
d’alcalde de Cicles de la Vida i regi·
dora d’Educació, Teresa Ciurana, 
va exposar dimarts la proposta de 
document marc del pacte, en un 
acte que marca l’inici del debat ciu·
tadà sobre aquest tema i que ha de 
desembocar en un pacte de ciutat.

La regidora va recordar que el 
programa de govern per a aquest 
mandat recull el compromís 
d’impulsar el pacte: “Aquesta és 
una de les iniciatives que millor 
expressen l’aposta d’aquest go·
vern per una ciutat feminista i di·
versa, compromesa amb els drets 
humans i les llibertats. És impres·
cindible incidir sobre l’educació 
per aconseguir una societat més 
igualitària i més justa, però ha de 
ser un esforç de tothom. Per ai·
xò, volem que sigui un pacte de 
ciutat, i no una mesura unilateral. 

El projecte s’emmarca en la filosofia Educació 360 i vol formar 
els agents educatius de la ciutat

#educació #municipal

Redacció / @diarideterrassa

Terrassa inicia el 
procés per aprovar un 
pla de ciutat per a la 
coeducació no sexista

Només així podrem acabar amb 
els prejudicis i biaixos masclistes 
a l’educació”.

Segons l’Ajuntament, la coedu·
cació és “l’acció educadora que 
potencia la igualtat real d’opor·
tunitats i valora indistintament 
l’experiència, les aptituds i l’apor·
tació social i cultural de dones i 
homes, en igualtat de drets, sense 
estereotips sexistes, homofòbics, 
bifòbics, transfòbics o androcèn·
trics ni actituds discriminatòries 
per raó de sexe, orientació sexu·
al, identitat de gènere o expressió 
de gènere”. 

Document marc
El Casal de la Dona de Terrassa 
ha elaborat la proposta de docu·
ment marc per encàrrec dels Ser·
veis d’Educació de l’Ajuntament. 
Com a línies principals d’acció, el 
document recull sobretot la forma·
ció dels agents educatius. Apunta 
també mesures com el desenvolu·
pament de patis escolars coedu·
catius, afavorint que s’hi puguin 
desenvolupar tota mena d’activi·
tats no sexistes, o donar més visi·
bilitat a les dones a la Guia d’Acti·
vitats Educatives que l’ajuntament 
ofereix a les escoles.

Fins ara han participat en el 
projecte quatre grups de tre·
ball (bressol, infantil i primària, 
secundària i lleure). El projecte 
s’emmarca en la filosofia Educa·
ció 360, “que reivindica el valor 
de l’educació fora de les aules, i 
es nodreix de les dinàmiques par·
ticipatives del projecte educatiu 
de ciutat Terrassa Aprèn. 

Es vol fer un pla 
per a l’educació 
respectuosa 
amb la 
diversitat 
sexual



Tremp inaugura la nova Escola Municipal de
Música
El pròxim dissabte 28 de gener s’iniciaran els actes d’inauguració del nou edifici, ubicat a la
rambla del Dr. Pearson de Tremp que acollirà les aules de l’Escola Municipal de Música.

L’Ajuntament ha realitzat una inversió de prop de 500.000 euros per adequar la planta superior
de l’edifici de l’Espai Cultural La Lira que estava pendent d’acabar per albergar les
dependències de l’Escola Municipal de Música.

 

L’Escola, creada fa més de 20 anys per part de l’Orfeó de Tremp i gestionada íntegrament per
l’Ajuntament de Tremp des de l’any 2006, ha anat ubicant-se en diversos espais al llarg dels
anys, sempre de forma provisional des que l’any 2008 es va enderrocar l’antic edifici de La Lira
amb l’objectiu de construir-hi un teatre-auditori i la nova escola.

Les obres es van donar per acabades a principis de gener d’enguany i des del dia 16 que
l’alumnat del centre ja pot gaudir de les instal·lacions amb tres plantes d’aules insonoritzades i
preparades per a poder fer classes grupals, individuals i específiques segons instrument.

Actualment, l’Escola compta amb uns 150 alumnes matriculats que gaudeixen de l’oferta
d’instruments organitzada per cicles.

 

Per a celebrar aquesta inauguració s’ha previst un programa d’actes que s’iniciarà el dissabte al
matí i es conclourà el dimecres 1 de febrer amb la descoberta de la placa per part del conseller
d’Educació, el Sr. Josep Gonzàlez-Cambray.

Els actes de celebració consistiran en visites guiades el dissabte i el diumenge al matí entre les
11h i les 13h, sempre amb reserva prèvia  al pàgina entrapolis.com. El dissabte tarda es preveu
un berenar popular davant l’edifici i posterior concert de la Big Band Ponent a la Lira, també amb
reserva prèvia, ja que l’entrada és gratuïta.

 

Finalment, el dimecres a la tarda, el conseller d’Educació serà rebut a l’Ajuntament de Tremp
amb la signatura al llibre d’honor i posterior visita a l’edifici per a descobrir la placa que dona per
inaugurat el centre.

Amb l’obertura d’aquest espai l’Ajuntament dotar a l’escola de Música d’un espai propi i adequat
als temps actuals. L’espai de La Lira es confereix com l’epicentre de la vida cultural de la ciutat.

http://entrapolis.com


El Martinet inicia una campanya per a reclamar recursos per
l’escola inclusiva ·
Ajuda'ns a poder seguir fent la Revista de Ripollet. Oferim un mitjà gratuït però fer informació local no és gratis. Si pots, col·labora.

Volen fer un manifest local dins la campanya ‘Jo també hi vull anar’

Les famílies i els professionals de la comunitat educativa de l’escola institut Martinet van aprofitar que dimarts se celebrava el Dia
de l’Educació per “començar a fer soroll”. “Portem massa temps callant i ja fa cinc anys que es va aprovar el Decret d’Escola
Inclusiva però no s’està complint”, explicava la professora del centre Maria Eulàlia durant la protesta organitzada a la tarda a la
sortida del centre.

L’acció del Martinet s’engloba en una campanya més general que porta per lema ‘Jo també hi vull anar’ i que han engegat les
Associacions Federades de Famílies de Catalunya (AFFAC). Al Martinet té el suport del claustre i la idea és que s’hi afegeixin la
resta de centres educatius i l’Ajuntament per tal d’aconseguir un manifest conjunt per reclamar el compliment del Decret d’Escola
Inclusiva aprovat al 2017.

En el manifest del Martinet s’explica que estan d’acord amb el decret perquè “posa la mirada per tal que tothom pugui venir a
l’escola per aprendre” però que “no es pot dur a la pràctica, perquè el Departament d’Educació no dona resposta real a l’hora
d’aplicar-ho a les escoles”. Troben a faltar més hores de llevadores i també “mestres especialistes en pedagogia terapèutica” i
altres professionals.

“Volem que es compleixi un decret que ens feia sentir orgulloses del sistema”

https://revistaderipollet.cat/fes-te-subscriptor-i-ajudans-a-seguir-informant/
https://revistaderipollet.cat/wp-content/uploads/2023/01/Concentracio-Escola-Inclusiva-5.jpg


“El 17 d’octubre de 2017 va ser un dia marcat al calendari de moltes famílies, un dia on teníem l’oportunitat de sentir-nos orgullosos
del nostre sistema educatiu”, així començava el manifest que va llegir la Míriam, mare d’una alumne amb autisme i membre de l’AFI.
La intervenció seguia lamentant que cinc anys després “l’educació inclusiva continua sent insuficient”. Denuncien l’incompliment
del decret i apunten que a Catalunya “hi ha més de 200.000 infants i joves amb necessitats específiques de suport educatiu que no
poden gaudir del dret a l’educació com la resta de l’alumnat”.

Famílies i professors reclamen més recursos de personal, de material i d’espais per tal de donar l’atenció que necessita l’alumnat i
poder fer veritat la inclusió a l’escola com “un primer i primordial pas, per tal que traspassi de l’escola i s’arribi a crear una cultura
inclusiva de món, on, a més de normalitzar i respectar la diversitat com a plural, la incorporem com a quelcom dins de la
consciència individual i col·lectiva”. Que els alumnes hi puguin conviure a l’escola en igualtat de condicions perquè tots ho puguem
fer també a la societat i per això demanen que també ho reclami tothom i no només les famílies d’alumnes amb necessitats
especials.

Concretant expliquen que no hi ha prou amb les vetlladores actuals. Al Martinet, per exemple, expliquen que es troben amb els
mateixos mitjans i més necessitats, ja compten amb el suport de l’AFI que paga una vetlladora i han reestructurat horaris però
necessiten que sigui una realitat “l’infermera escolar, fisioterapeutes, logopedes, educadors, terapeutes ocupacionals, professionals
de la salut mental, més hores d’atenció per part de l’EAP i mestres especialistes així com més material i més espais”.

JO TAMBÉ HI VULL ANAR – Web de la campanya

Manifest de l’escola institut Martinet

https://affac.cat/affac/jo-tambe/


Badalona celebra el Dia Escolar de la No
Violència i la Pau
Uns 550 nens i nenes de 3r, 4t i 5è de 12 escoles de Badalona (Betúlia, Cultural Artigues, Folch
i Torres, Ítaca, Joan Coret, Josep Carner, Lestonnac, Lola Anglada, Mercè Rodoreda, Miguel
Hernández, Minguella i Rafael Alberti) celebraran dilluns 30 de gener el Dia Escolar de la No
Violència i la Pau (DENIP) elaborant un manifest i participant en dues activitats artístiques a
l’entorn de la Pau. 

El 30 de gener, coincidint amb la data en què es recorda l’aniversari de la mort del pensador i
líder de la independència de l’Índia Mohandas Karamchand Gandhi l’any 1948, es pintarà a la
plaça de les Brigades Internacionals, de 10 a 12 hores, un mural per la Pau, es llegirà el
manifest i es faran jocs i un espectacle d’animació amb el grup Fefe i Companyia. La creació del
mural compta amb el suport de Natalia Rubio, educadora artística i artterapeuta.  

El dimarts 7 de febrer, a les 18 hores, al Centre Comercial Màgic Badalona, s’inaugurarà
l’exposició “Murals per la Pau”. La mostra estarà oberta fins dimarts 21 de febrer. El procés de
creació dels murals compta amb el suport de Gloria Vives Xiol, artista plàstica i formadora de
docents. 

El DENIP 2023 està organitzat per les dotze escoles que hi participen, pel Centre de recursos
pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, pels Serveis
d’Educació i d’Espais Públics, i per l’Oficina Municipal de Districte (OMD) 4 de l’Ajuntament de
Badalona, amb la col·laboració de Fem Barri-Plataforma Sant Antoni de Llefià i del Centre
Comercial Màgic Badalona. 

L’acció artística del mural per la Pau que es pintarà el 30 de gener s’emmarca en un projecte
global que comptarà amb tres accions més per a la millora de l’espai urbà des d’una perspectiva
participativa i de desenvolupament comunitari. Els murals es pinten a les quatre estructures
piramidals que hi ha a la plaça de les Brigades Internacionals i van acompanyades de diferents
millores de l’equipament urbà de la plaça. 

Així doncs està previst que el dilluns 27 de febrer es pinti un mural vinculat al Dia Internacional
de la Justícia Social, a Badalona “Gent Gran i Justícia Social” i que el dissabte 4 de març se’n
realitzi un altre vinculat al Dia Internacional de les Dones. 

Cara a la primavera es pintarà el darrer mural, per part d’infants de les escoles i centres
socioeducatius que formen part del Consell dels Infants de Badalona, en el marc del projecte
“Badalona, com la veiem i com la volem!”. 

El projecte dels murals de la plaça de les Brigades Internacionals està impulsat per l’associació
Fem Barri-Plataforma Sant Antoni de Llefià i els Serveis d’Educació, d’Espais Públics, de
Feminismes, de Gent Gran, i l’OMD 4 de l’Ajuntament de Badalona. 



Un estudi de l'UJI relaciona una millor
condició física a una bona salut mental
entre estudiantat d'Educació Secundària
Obligatòria
L'estudi realitzat a la Universitat Jaume I per Carlos Bou Sospedra en la seua tesi doctoral
«Condició física i salut mental en estudiants d'ESO: Projecte DADOS» ha posat de manifest que
la condició física està directament relacionada amb la salut mental en l'estudiantat d'Educació
Secundària Obligatòria que ha participat en aquest projecte. La tesi ha estat dirigida pel
professor Diego Moliner del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques.

En l'última dècada els estudis científics han identificat una reducció del benestar psicològic entre
la població adolescent i l'augment dels casos d'ansietat, depressió, trastorns alimentaris i
autolesions. De fet, gran part dels diagnòstics de depressió es produeix durant aquesta etapa i
entre el 60-75% dels casos diagnosticats en l'edat adulta deriven d'un trastorn d'anys enrere.

La depressió es presenta sovint amb manifestacions de falta d'energia i augment del
sedentarisme el que porta a una disminució del nivell de condició física. Per això, la condició
física pot considerar-se com a indicador de salut física i mental en l'adolescència, a causa tant
de mecanismes biològics (millor estat antiinflamatori, creixement neuronal o millora de la neuro-
plasticitat) com de psicosocials (major acceptació social o creació de vincles socials).

La recerca ha analitzat la relació entre la condició física (integrada per la resistència
cardiorespiratòria, la capacitat musculoesquelètica i la capacitat motora), i la salut mental. Entre
les seues conclusions destaca la relació entre menors nivells de condició física i majors nivells
de risc de depressió, i que una millor condició física sembla estar relacionada amb majors
nivells d'autoestima en adolescents.

L'anàlisi de les dades obtingudes dels participants de l'estudi DADOS no ha mostrat relació de
la força muscular del tren inferior amb el risc de depressió i el nivell d'autoestima. No obstant
això, sí que ha revelat que l'autoestima podria exercir un paper mediador en l'associació entre la
condició física i el risc de depressió en adolescents, especialment en les xiques. El que indica
que el risc de depressió en l'adolescència podria minimitzar-se a través d'un augment de
l'autoestima, que al seu torn podria aconseguir-se millorant la condició física d'aquest grup de
població.

La tesi s'emmarca en la modalitat de compendi de publicacions, per això inclou en un dels seus
apartats tres articles de recerca publicats en diferents revistes internacionals d'alt impacte
desenvolupats en el si del Grup physicaL, actItivity, Fitness and hEalth (LIFE) de la universitat
pública de Castelló (www.grupolife.uji.es).

PROJECTE DADOS

L'estudiantat inclòs en la tesi doctoral ha format part del projecte DADOS (Esport, Adolescència i
Salut), un estudi de cohort de 5 anys (2015-2020) l'objectiu principal dels quals era analitzar la
influència de l'activitat física sobre la salut física, la salut mental, i el rendiment acadèmic durant

http://www.grupolife.uji.es


l'etapa de l'adolescència. Els criteris per a la seua selecció van ser haver nascut l'any 2002,
cursar 2n d'ESO i no patir patologies físiques o mentals.

En data d'avui, del projecte DADOS es deriven més de 70 comunicacions en congressos i
reunions científiques de caràcter nacional i internacional, així com 25 articles publicats en
revistes d'alt impacte indexades en Journal Citation Report (JCR). A més, el projecte DADOS ha
contribuït a la formació de 4 estudiants de doctorat que han elaborat la seua tesi doctoral en el si
del grup de recerca LIFE.

Articles

El projecte DADOS ha estat finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya i per la
Universitat Jaume I de Castelló. A més, ha comptat amb dues beques de recerca Sunny Sport de
l'empresa Schweppes Suntory Espanya (anys 2015 i 2016).

Association between Health-Related Physical Fitness and Self-Rated Risk of Depression in
Adolescents: Dados Study. Bou-Sospedra C, Adelantado-Renau M, Beltran-Valls MR, Moliner-
Urdiales D. Journal of Environmental Research and Public Healt, 2020 Jun 17;17(12):4316.

https://doi.org/10.3390/ijerph17124316

Independent and combined influence of physical fitness components on self-esteem in
adolescents: DADOS study. Bou-Sospedra C, Adelantado-Renau M, Beltran-Valls MR, Moliner-
Urdiales D. Annals of Human Biology, 2021 Dec;48(7-8):550-556.

https://doi.org/10.1080/03014460.2022.2032337

The mediating role of self-esteem in the association between physical fitness and risk of
depression in adolescents: DADOS Study, C. Bou-Sospedra, M. Adelantado-Renau, M. R.
Beltran-Valls & D. Moliner-Urdiales. International Journal of Sport and Exercise Psychology,
2022.

https://doi.org/10.1080/1612197X.2022.2089198
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L’Acellec denuncia que les beques
menjador es paguen amb retards d’entre
tres mesos i un any - Social.cat
Redacció
ACN

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) denuncia que les
beques de menjadors escolars es paguen amb retards “pràcticament sempre”. Critiquen que, en
un 40% dels casos, els pagaments es fan tres mesos després d’haver-se prestat el servei i, en la
meitat dels centres educatius, es paga sis mesos tard. En alguns casos “extrems”, els ajuts han
arribat amb un any de retard, segons alerten. L’Acellec també denuncia que, a la pràctica, són
les empreses responsables del servei qui es fa càrrec de finançar les beques. “El percentatge
d’alumnes beneficiaris de beques de menjador creix any rere any i la puntualitat en el pagament
és essencial per garantir l’eficàcia del servei”, constaten.

L’associació assegura que ha alertat el Departament d’Educació d’aquesta situació “en
repetides ocasions”. Tanmateix, l’Acellec afirma que la conselleria sosté que paga les beques
“puntualment” als titulars de la gestió dels menjadors —consells comarcals, ajuntaments o
direccions dels centres—.

En aquest sentit, l’Acellec atribueix els retards a la burocràcia lligada als tràmits per rebre l’ajut.
L’associació denuncia que el 70% de les empreses cobra amb retard dels consells comarcals, el
57% tenen problemes amb els ajuntaments, el 47% amb el Consorci d’Educació de Barcelona i
el 19% amb les direccions dels centres.

Davant d’això, anuncien que, en els pròxims dies, faran arribar a Educació un llistat amb els
consells comarcals i ajuntaments en els quals “la situació és més greu”, amb l’objectiu que el
departament “exigeixi a les administracions l’agilització dels tràmits necessaris per al
pagament”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

https://www.social.cat/autor/redaccio
https://www.social.cat/autor/acn
https://www.social.cat/butlleti


Un nou llibre de l'Editorial Claret proposa
als adolescents una reflexió sobre el
cinema | Catalunya Religió
CLARETIANSL’Editorial Claret acaba de publicar un nou llibre: Un viatge de cinema. El llibre
està destinat a preadolescents, adolescents i joves. Les diverses propostes i activitats que
planteja afavoreixen la reflexió individual i el treball en equip.

Aquestes propostes cerquen incentivar l’exploració i aplicar els sabers a les diverses situacions
de la vida. El treball col·laboratiu i el desenvolupament de les habilitats comunicatives i
organitzatives seran el motor per a la construcció d’un món més sostenible i harmònic, en pau,
amor i llibertat.

Les autores, docents i apassionades del setè art, faciliten un ample ventall de pel·lícules i
recursos cinematogràfics per dinamitzar equips de treball en l’àmbit de l’educació en valors i el
respecte per les cultures.

El llibre està escrit per dues autores. Assumpta Montserrat és doctora en Comunicació i
Música per la Universitat Ramon Llull (URL) i llicenciada en Història per la Universitat de
Barcelona (UB), pianista i professora del Màster de Pedagogia Musical i Musicoteràpia a la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). És autora de diverses publicacions on combina
les seves passions: música, cinema, docència i art. Dissenya i implementa projectes de
musicoteràpia aplicada a l’àmbit educatiu i museístic.

Montserrat Claveras és doctora en Història de l’Art per la URV de Tarragona, diplomada en
Ciències Religioses per l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona, i professora de religió a
un institut d’educació secundària de Barcelona. Ha publicat diversos estudis i articles en llibres
d’art, història, religió i cinema, i ha impartit cursos de religió i cinema. Ha creat la marca
‘Teixuba’ amb la que edita jocs de taula de temàtica religiosa i de valors. És articulista i
divulgadora a diversos mitjans de comunicació.

https://claretpaulus.org/ca/2023/01/19/un-nou-llibre-de-claret-proposa-als-adolescents-una-reflexio-sobre-el-cinema/
https://www.claret.cat/llibre/un-viatge-de-cinema-9788491364627/?c=

	b1dc3fb33ac2819928e11c8fde6c0b3c9d99d5810fadc46748d51dda00c8e1a0.pdf
	fa305cb5788a52f49db1ea682a3ac0d15b7f2f54f244364350ca55c5767c5f5d.pdf
	Sumario

	fe55aa7b7f28f496edd285898d5d32f7551edd56d80d1e3c3205e4218cedb6f4.pdf
	fa305cb5788a52f49db1ea682a3ac0d15b7f2f54f244364350ca55c5767c5f5d.pdf
	Front comú de sanitaris i docents pels serveis públics
	Educació amenaça el tancament  dels cicles de cuina i forneria a Ripoll
	'Salut i Escola' promueve la prevención y detección  de problemas mentales, afectivos o de sexualidad
	'Salut i Escola' promueve la prevención y detección  de problemas mentales, afectivos o de sexualidad

	462d475074100ca6bc82a3dabfa934475c26caf244b46ef589ee9453466a235c.pdf
	fa305cb5788a52f49db1ea682a3ac0d15b7f2f54f244364350ca55c5767c5f5d.pdf
	Baix seguiment en la vaga   tot i el malestar dels docents
	Médicos, maestros y taxistas llevan a la calleelbloqueopolítico
	La huelga de médicos  y profesores pincha en  las calles de Cataluña
	La huelga de médicos  y profesores pincha en  las calles de Cataluña
	Ressò discret de la protesta  dels docents, tot i el malestar
	Més de 5.000 docents es manifesten a Barcelona el primer dels dos dies de vaga
	Milers de mestres i sanitaris porten la vaga fins al Parlament: Vocació no vol dir explotació
	El futur el veig molt negre. Ens queixem de les coses, però no movem ni un dit.
	Reivindiquen els cicles de cuina a Ripoll en vista de l'amenaça de tancament | Maria Saguer | ripoll | Societat | El Punt Avui
	Educar para ser más sostenibles
	Jesuïtes Sant Gervasi: innovació al servei de l'aprenentatge
	Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka, som i fem comunitat
	L'FP a Jesuïtes Educació: present ifutur
	Formem persones que volen transformar el món
	Formamos alumnos ávidos de saber y dispuestos acambiar el mundo
	École Ferdinand de Lesseps: más deun siglo ymedio de vocación plurilingüe
	Alumnos más colaborativos y tecnológicoss
	A yudamos a las familias a formar buenas personas y bien preparadas
	Terrassa inicia el  procés per aprovar un  pla de ciutat per a la  coeducació no sexista
	Tremp inaugura la nova Escola Municipal de Música
	El Martinet inicia una campanya per a reclamar recursos per l'escola inclusiva
	Badalona celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau
	Un estudi de l'UJI relaciona una millor condició física a una bona salut mental entre estudiantat d'Educació Secundària Obligatòria
	L'Acellec denuncia que les beques menjador es paguen amb retards d'entre tres mesos i un any
	Un nou llibre de l'Editorial Claret proposa als adolescents una reflexió sobre el cinema | Catalunya Religió


