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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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La manifestació de docents irromp al Consorci d’Educació de
Barcelona
La manifestació de docents ha irromput als serveis territorials del Consorci d’Educació de Barcelona aquest dijous, en el segon dia de protestes dels
serveis públics a Catalunya. Com recull l’ACN, fins a les 12 hores, el seguiment de la jornada és d’un 5,15%, segons ha xifrat el Departament d’Educació
gràcies a la informació que li ha proporcionat el 87,74% dels centres educatius. En la primera jornada de vaga de personal docent funcionari, interí i laboral
de l’ensenyament públic que depèn de la conselleria i del Personal d’Administració i Serveis (PAS), el seguiment fins al migdia va ser d’un 7,7%, segons
Educació, però USTEC ho va elevar al 20%. Els sindicats no descarten més mobilitzacions durant el dia d’avui com l’entrada al Consorci d’Educació de
Barcelona.

El 5,15% de seguiment és una mitjana. Així, els serveis territorials que més han notat l’aturada són els de Lleida, amb un 2,38% de seguiment, mentre
que el percentatge del Consorci d’Educació de Barcelona és del 6,49%.

https://elmon.cat/societat/educacio/manifestacio-docents-irromp-consorci-educacio-barcelona-594251/
https://elmon.cat/societat/educacio/professors-sanitaris-govern-cordes-588397/


Una pancarta amb el lema ‘Bye bye Cambray’ en la manifestació del segon dia de vaga | ACN (Jordi Borràs)

La protesta que s’ha convocat a les portes dels serveis territorials del Consorci d’Educació de Barcelona ha acabat amb l’entrada a l’edifici per part de
manifestants. En la concentració hi havia delegats i delegades de la USTEC, de la Tntersindical, de la UGT, així com alguns docents; i han decidit portar les
seves reclamacions a l’interior del Consorci. Clamant “Pressupostos militars per escoles i hospitals”, una trentena de persones han arribat fins a la cinquena
planta on els ha sortit a rebre el director de Recursos Humans del Consorci, Carles Casals. Després d’escoltar les seves peticions, els manifestants han
marxat.

Mig miler de professors es manifesten a la seu d’Educació

Aquest migdia, mig miler de docents s’han concentrat a la seu del Departament d’Educació, a la Via Augusta de Barcelona. La manifestació d’aquest dijous
ha sigut menys nombrosa que la del primer dia de vaga, dimecres, en què es van aplegar 6.500 persones perquè la concentració es va fer conjunta,
amb els docents i els professionals sanitaris. En la mobilització s’ha fet una crema simbòlica d'”imposicions” per criticar la política educativa del conseller
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en encendre una foguera amb cartells en defensa dels drets de l’escola pública i dels interins i en contra d’alguns
aspectes com el nou currículum, la inseguretat laboral, les ràtios i l’infrafinançament.
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se han anticipado 
formando a alumnos de 
toda España. 

«En el colegio María 
Virgen hacemos una 
integración transversal de 
la educación ambiental por 
etapas y cursos en las 
distintas asignaturas y 
distintos proyectos, 
ayudados por las destrezas 
de pensamiento e 
innovación que ofrece el 
centro», explica Pablo  
San Martín Uriz,  
maestro de primaria en 
este centro madrileño. 
«A los contenidos del 
currículo les damos una 
mirada más ambiental que 
tiene como meta final del 
alumno un compromiso 
con el medio ambiente». 

«En nuestro centro 
estamos intentado poner 
nuestro granito de arena 
para formar a nuestros 
alumnos, no sólo a nivel de 
contenidos sino también 
en el de compromiso», 
añade. «Naturaliza nos ha 
hecho darnos cuenta de 
que con los contenidos 
curriculares abordamos 
una idea, teoría o concepto 
que los alumnos estudian, 
pero que el verdadero 
examen que deben y 
debemos pasar está en ser 
cada vez más conscientes 
de que nuestras acciones 
del día a día dejan una 
huella en nuestro planeta». 

Desde Oviedo, Pablo 
José Sánchez 
hace el mismo 
diagnóstico 
sobre la 
necesidad de 
transformar la 
visión 
ambiental a 
través de la 
educación.  
«Es un tema 
que les afecta 
directamente 
porque 
realmente el 
futuro son esos 
alumnos de seis 
años que 
tenemos en el 
colegio, los que 
van a vivir en el 
planeta que 
dejemos», 

asegura. «Tenemos la 
posibilidad de cambiar la 
tendencia a través de la 
educación, porque de nada 
van a servir el resto de 
asignaturas si no saben 
enfrentarse a los 
problemas medio- 
ambientales».

estructuradas por 
Naturaliza (uno por 
trimestre) en el que 
integramos distintas 
materias». Además, desde 
el año 2018, en paralelo a 
esos proyectos trimestrales 
trabajan en una iniciativa 
con la que han creado un 
punto limpio, situado a la 
entrada del colegio, 
accesible a todos los 
ovetenses, en el que se 
recogen diferentes tipos de 
residuos para su reciclaje. 

Hasta ahora han 
recuperado una tonelada 
de material, incluyendo 
cartuchos y toners de 
impresoras, tapones, pilas, 
gafas usadas, cepillos de 
dientes, además de 
envases, papel y cartón y 
basura orgánica del 
comedor escolar. «La 
educación ambiental es 
importante para que los 
ciudadanos sean 
conscientes, para que 
conozcan los proyectos 
medioambientales, para 
generar hábitos y 
conductas en la población 
y darles herramientas para 
resolver estos problemas», 
señala este docente.  
«Y donde mejor se puede 
hacer esto, es en la 
escuela». 

El impulso a la 
educación ambiental es 
también es un reflejo de 
una tendencia impulsada 
por la comunidad 

internacional, que ayer 
celebró el Día Mundial de 
la Educación Ambiental. 
Organizaciones como la 
Unesco han pedido a los 
estados que la educación 
para el desarrollo 
sostenible sea un 
componente central de los 
sistemas educativos en 
todos los niveles para 
2025. Un aspecto en el que 
los más de 1.800 docentes 
de todo el país que forman 
parte de la red Naturaliza 

EL RECICLAJE DEL FUTURO 

Serie sobre Economía 
Circular realizada  en colabo-
ración con Ecoembes

El profesor Pablo San 
Martín  y dos alumnos del 
colegio María Virgen de 

Madrid. Abajo, una 
actividad ambiental 

realizada en otro centro 
escolar. ECOEMBES

A ENTRADA EN  
vigor de la nueva 
Ley de Educación 

(Lomloe) a principios de 
este curso escolar marca 
la inclusión definitiva de 
la educación ambiental en 
el programa, así como un 
impulso decisivo a la 
formación del 
profesorado en esta 
cuestión. «El sistema 
educativo no puede ser 
ajeno a los desafíos que 
plantea el cambio 
climático del planeta, 
los centros docentes han 
de convertirse en un lugar 
de custodia y cuidado de 
nuestro medio ambiente», 
afirma el texto. 

La nueva legislación 
refleja en parte la voluntad 
de una mayoría de los 
padres: según el estudio 

La educación ambiental en 
el entorno familiar 
realizado por More Than 
Research, el 72,7% de los 
encuestados considera un 
factor clave a la hora de 
escoger un centro para sus 
hijos el hecho de 
que la educación 
ambiental forme 
parte del 
programa. 

Por eso en 
España ya 
existían 
iniciativas como 
Naturaliza, el 
proyecto de 
educación 
ambiental de 
Ecoembes, que 
lleva más de tres 
años acercando 
la educación en 
valores 
ambientales al 
currículo escolar. 
Con un enfoque 
transversal y 
formando a los 
docentes de primaria de 
forma gratuita, para que 
puedan contar con los 
recursos y herramientas 
necesarias para apoyar la 
enseñanza en muchos 
centros de nuestro país. 
«Muchos de los elementos 
que busca la nueva 
legislación, como el 
trabajo cooperativo en 
proyectos sobre los 
objetivos de desarrollo 
sostenible ya los estamos 
aplicando con Naturaliza», 

señala Pablo José Sánchez, 
maestro de primaria en el 
Colegio La Milagrosa de 
Oviedo. 

En este centro asturiano 
se materializa, por 
ejemplo, en un proyecto 
trimestral que realizan los 
alumnos de primaria, que 
se llama Naturalizando el 
aula. «La última semana 
antes de vacaciones, con 
los exámenes ya hechos, 
tenemos una tabla de 
actividades planificadas y 

PROFESORES 
QUE LLEVAN 
AL AULA LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

La última Ley 
educativa otorga  
un peso importante 
a la formación en 
medio ambiente.  
En España, más de 
1.800 docentes 
pioneros llevan 
tiempo haciéndolo  
a través de la red 
Naturaliza, que 
introduce los valores 
ambientales en el 
currículo escolar

L

M E D I O  A M B I E N T E

POR AMADO 
HERRERO PARÍS
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Un grupo de profesores ocupan la sede del
Consorcio de Educación de Barcelona
Un grupo de 30 de profesores ha ocupado la sede del Consorcio de Educación de Barcelona
(CEB) en señal de protesta durante el segundo día de huelga. La movilización la han
protagonizado miembros de Ustec, Intersindical y CGT, que han accedido a las dependencias
de los servicios territoriales para trasladar sus reivindicaciones laborales al responsable de
recursos humanos, que les ha atendido con cordialidad. 

Además, han aprovechado para empapelar las puertas con frases como Bye bye
Cambray, Educación y sanidad pública y de calidad y Quien recorta, no lleva a los hijos a la
pública. 

Diez jornadas de huelga

El conflicto de los profesores contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, no
es nuevo. Hay que remontarse a marzo de 2022 cuando convocaron varias jornadas de huelga
que sólo se desconvocaron tras acordar el retorno de la hora lectiva y con la condición de
negociar el resto de mejoras laborales antes de que finalizase el trimestre escolar.  Un acuerdo
que no ha servido para evitar nuevas movilizaciones. Y ya van diez.

Después de 14 mesas sectoriales y meses de conversaciones, la comunidad educativa ha
vuelto a movilizarse esta semana. Este jueves los sindicatos se manifestarán delante de la
Conselleria de Educación para reclamar la reversión de los recortes a unos responsables que,
lejos de hacer autocrítica, aseguran haber hecho "todo lo posible" para evitar la huelga. Según
los datos aportados por el Departamento, el seguimiento ha sido del 5,15%. 

El 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, durante una sesión plenaria en el
Parlament / David Zorrakino - EUROPA PRESS

La unidad sindical desaparece

Sin embargo, si hay algo que está evidenciando la huelga educativa es que ha desaparecido la
unidad sindical de la que presumían en las anteriores. De hecho, los portavoces de algunas
organizaciones han expresado cierto malestar con Ustec, que convocó primero el paro sin
contar con el apoyo del resto y bajándose de las conversaciones con la consejería.

Unas acusaciones de las que se defiende uno de sus portavoces, Xavier Díez: “Lo hicimos con
la voluntad de provocar, se ha demostrado que solo mueven ficha cuando anuncias paros”. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/grupo-profesores-ocupan-sede-consorcio-educacion-en-segunda-jornada-huelga_765851_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/profesores-obligados-aprender-catalan-sin-plaza-formarse_616359_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/consorcio-educacion-barcelona
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/josep-gonzalez-cambray
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/conseller-educacion-espera-ustec-desconvoque-huelga_762359_102.html
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Així ha estat la vaga d'educació i sanitat a Catalunya: manifestacions a
Barcelona, Tarragona i Girona La República

Manifestants amb fum al darrere davant del Departament d'Educació Data de publicació: dijous 26 de gener del 2023, 13:13 Localització: Barcelona Autor:
Jordi Borràs

La segona jornada de vaga i mobilitzacions del sector sanitari i educatiu ha comptat amb manifestacions arreu del país, especialment a les capitals
catalanes de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. En aquest segon dia d’aturada per part dels professionals sanitaris i docents, el seguiment de la
vaga ha estat del 27,3% en el cas dels metges, segons les dades del Departament de Salut, tot i que els sindicats convocants continuen xifrant-lo en un
70%. La vaga dels docents, d’altra banda, ha comptat amb un seguiment del 5,15%, segons han reportat el 87,74% dels centres al Departament
d’Educació a les 12 hores del migdia.

Malgrat el ball de xifres, els professionals d’ambdós sectors han sortit al carrer de nou, i en plena onada de fred, per reclamar la defensa dels serveis
públics. A Barcelona, aproximadament 500 docents s’han concentrat a Via Augusta, davant el Departament d’Educació, on han fet una crema
simbòlica d'”imposicions” per carregar contra la política educativa del conseller Cambray. Pel que fa als sanitaris, han protagonitzat una multitudinària
manifestació, tot i que amb menys afluència que la d’ahir, pels carrers de Barcelona; primer a la plaça de Sant Jaume i després davant el Parlament de
Catalunya.

A Tarragona s’han manifestat més de 500 persones per exigir una sanitat i educació “pública” i de “qualitat” en la segona jornada de vaga. La protesta,
segons l’ACN, ha arrencat a la plaça dels carros i ha recorregut els carrers de la Part Baixa fins a la Imperial Tarraco, on ha confluït amb els manifestats
convocats per la Plataforma Aturem Joan XXIII. Conjuntament, han enfilat fins al Departament d’Educació, on han llegit un manifest. Finalment, la majoria
dels protestants s’han dirigit cap als serveis territorials de Salut, mentre que membres de la plataforma s’han reunit amb l’alcalde Ricomà.

La ciutat de Girona ha reunit també uns 400 manifestants, en una protesta conjunta entre el personal sanitari i el d’educació, segons El Punt Avui. La
protesta ha començat davant la Delegació del Govern a Girona, passant per Jaume I, la plaça de la independència, el carrer de Santa Clara, per finalment
tornar a la seu de la Generalitat, on s’han fet els parlaments.

Pel que fa a Lleida, allà desenes de sanitaris s’han concentrat davant dels serveis territorials de Salut per reclamar millores laborals, tant econòmiques
com assistencials. Els sindicats educatius, d’altra banda, han protagonitzat una mobilització a primera hora, tallant la cruïlla entre el Pont Universitat,
avinguda de Madrid i avinguda Catalunya, fet que ha provocat el col·lapse del centre de la ciutat, segons ha informat el diari Segre.

https://www.larepublica.cat/noticies/politica/nacional/aixi-ha-estat-la-vaga-deducacio-i-sanitat-a-catalunya-manifestacions-a-barcelona-tarragona-i-girona/
https://www.larepublica.cat/noticies/metges-infermeres-i-professorat-es-mobilitzen-en-el-segon-dia-de-vaga-per-defensar-els-serveis-publics/
https://www.larepublica.cat/noticies/crema-simbolica-de-cartells-i-pancartes-per-part-dels-docents-en-contra-de-les-imposicions-de-cambray/
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2246833-mes-de-400-persones-es-manifesten-a-girona-per-un-sistema-educatiu-i-sanitari-public-i-de-qualitat.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2023/01/26/una_protesta_sindicats_educacio_col_lapsa_centre_lleida_197302_1092.html
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Uns 500 docents es concentren davant
d'Educació i fan una crema simbòlica de les
"imposicions" de Cambray
Mig miler de professors s'han concentrat aquest migdia a la seu del Departament d'Educació,
situat a la Via Augusta de Barcelona, amb motiu de la segona jornada de vaga del sector. Val a
dir que la protesta ha estat menys multitudinària que la d'aquest dimecres, que va reunir 6.500
persones entre sanitaris i professors. Doncs bé, els manifestants han fet una foguera per
cremar de forma simbòlica les "imposicions" de la política educativa del conseller Josep
Gonzàlez-Cambray i defensar una escola pública i de qualitat. També han cremat pancartes on
es podia llegir 'Bye, bye, Cambray'. 

Els docents també han reclamat millorar les condicions de treball dels interins i han expressat
el seu malestar amb el nou currículum, la inseguretat laboral, les ràtios i
l'infrafinançament. "Cambray cretí, treballa d'interí", "educació i sanitat pública i de qualitat" i "no,
no, no a la privatització". Aquests han estat alguns dels càntics que els vaguistes han pronunciat
per expressar el seu malestar i fer-se sentir.
  

 El seguiment de la vaga a les 12 h en el sector públic
educatiu és del 5,15%

Segons les dades comunicades pel 87,74% dels centres públics a les 12 hores, el seguiment
de la vaga de professors és del 5,15%. Concretament, està cridat a fer vaga el personal docent
funcionari, interí i laboral de centres públics dependents del Departament d'Educació. També ho
està el personal d’administració i serveis. 

Sindicats protesten amb taüts de paper a la seu del Departament d'Educació/ Eva
Parey

En aquest context, escau esmentar que les dades de vaga aportades pel Departament
d’Educació reflecteixen el percentatge de totes les persones que han comunicat a la direcció del
centre educatiu que durant la jornada d’avui han exercit el seu dret de vaga.  

Els docents no descarten noves mobilitzacions

En aquests moments, les negociacions entre els sindicats i el Departament estan aturades. Els
sindicats argumenten que és el Departament qui els ha de trucar i no descarten convocar
més protestes si això no passa. "Hem de continuar pressionant i continuarem amb vagues,
mobilitzacions o tancades perquè el problema i el conflicte està aquí", ha afirmat la secretària
general de la Federació d'Educació de CCOO, Teresa Esperabé. 

Els manifestants llancen bengales davant la seu del Departament / Eva Parey

https://www.elnacional.cat/ca/societat/500-docents-concentren-davant-educacio-crema-simbolica-imposicions-cambray_958863_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/milers-mestres-sanitaris-porten-vaga-parlament-vocacio-no-vol-dir-explotacio_958137_102.html


Des de la UGT, Lorena Martínez també s'ha mostrat sorpresa per l'actitud de la conselleria en
"no ser capaç" de trucar els sindicats i continuar negociant. Segons Martínez, qui ha "trencat" les
negociacions ha estat la conselleria. I per part de la CGT, Miguel Gonzàlez ha afirmat que
aquest Govern passarà a la història com el de la "precarietat" i l'ha acusat d'infradotar els serveis
públics.
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Els sindicats reclamen una sanitat i una
educació públiques i de qualitat
Més de mig miler de persones es manifesten per exigir una millora de les seves condicions
laborals

Una representació de la plataforma Aturem Joan XXIII es va reunir ahir amb l'alcalde de
Tarragona, Pau Ricomà, per traslladar-li les seves reivindicacions, en el marc de la segona
jornada de la vaga de sanitaris i professionals de l'educació. El portaveu dels infermers i els
auxiliars d'infermeria, Carlos Martínez, va valorar positivament la trobada. «Ens ha donat tot el
seu suport i ens ha dit que intentarà intervenir amb les institucions per millorar les condicions
laborals que estem patint ara», va explicar Martínez a Diari Més.

La plataforma es va tornar a manifestar ahir al matí pels carrers de Tarragona per exigir
recuperar la jornada laboral de 35 hores, poder disposar de nou dies per assumptes personals i
que es remuneri la superposició horària entre torns. En arribar a la plaça Imperial Tarraco,
infermers i auxiliars van confluir amb la mobilització que múltiples sindicats havien organitzat per
defensar una sanitat i una educació «públiques» i «de qualitat».

En la intersecció entre la Rambla Nova i el carrer de Sant Francesc, els sanitaris van clamar a
l'uníson «On estan els aplaudiments?», en senyal de protesta per la manca de millores a la seva
situació laboral, tot fent referència al moment en què, durant la pandèmia, els ciutadans sortien
al balcó per aplaudir-los en reconeixement de la seva feina.

Les dues marxes, que van unir més de mig miler de persones, van prosseguir juntes i es van
aturar davant dels serveis territorials d'Educació, on els representants sindicals van llegir un
manifest per exigir millores en el sistema educatiu i sanitari. Tot seguit, la majoria dels
protestants es van dirigir a les oficines del departament de Salut.

Durant la protesta, els manifestants van cridar consignes contra el president Pere Aragonès i el
conseller Josep González-Cambray, així com clams per denunciar les retallades tant en el
sistema sanitari com en l'educatiu. «Sí que hi ha diners, els doneu a l'Opus Dei», «Menys
discursos i més recursos», «Volem qualitat, no precarietat» i «Educació i sanitat, pública i de
qualitat» són alguns dels exemples de les proclames que van cridar.

Segons Laura Ferré, portaveu d'USTEC-STs, van secundar la vaga al voltant d'un 10% dels
professionals de l'ensenyament, mentre que en el primer dia la xifra va ser d'un 20%. En el cas
del personal facultatiu, Metges de Catalunya el va xifrar en un 75% a l'Atenció Primària i en 60%
als hospitals, en el torn de matí.

https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2023/01/27/els_sindicats_reclamen_una_sanitat_una_educacio_publiques_qualitat_133040_1091.html
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"M'han tret més de 1.000 euros per fer vaga,
però el meu deure és sortir al carrer i lluitar
per l'escola inclusiva"
Des del curs passat, aquesta és la onzena vaga convocada pels sindicats educatius. "M'han tret
més de 1.000 euros per fer vaga (aquesta és la novena a la que s'adhereix en un any), però el
meu deure és sortir al carrer i lluitar per l'escola inclusiva", ha sentenciat la docent del centre
d'educació especial Els Àngels de Palamós, Mercè Alcalà. I és que tot i la rebaixa econòmica,
no s'ho va haver de pensar dues vegades. "És un moment difícil i la penalització econòmica fa
mal, però hem de mirar a llarg termini, no ens podem quedar d'espectadors amb els braços
plegats", ha assegurat. El decret de l'escola inclusiva, ha remarcat, és "molt bonic" però "poc
realista": "Hem d'anar cap allà, però en aquests moments és impossible de desplegar perquè
no hi ha recursos econòmics ni humans", ha lamentat. Una situació que "provoca que els
alumnes vulnerables estiguin més exposats i desatesos" i ha recordat que "l'escola ordinària ha
de poder donar una resposta".

En aquest sentit, la també professora d'educació especial, Rosa Martí, ha apuntat a la
"incoherència del Departament d'Educació, que constantment ens ho està canviant tot, des del
currículum al calendari": "El que més em preocupa és que amb els recursos actuals és inviable
poder atendre a la diversitat dins d'una mateixa aula, tenint en compte que hi ha alumnes amb
TDAH, TEA, dislèxia o NESE", lamenta. A més, la "paperassa" i les formacions "amb calçador"
els dificulten encara més el dia a dia. Amb tot, ha reclamat la necessitat de "poder dedicar temps
de qualitat a cada alumne" i ha lamentat que "moltes vegades no tenim temps material de fer la
nostra feina, que és educar".

A més, també ha lamentat que la societat no reconeix la seva tasca: "Només veuen que tenim
dos mesos de vacances, però no tenen en compte totes les hores que hi dediquem fora de
l'escola perquè volem fer la feina ben feta".

Reivindicacions "més realistes"

En comparació amb els clams de les mobilitzacions del passat mes de març, les d'aquesta
convocatòria estan "més acotades i són més realistes", segons la professora de l'institut Santa
Eugènia de Girona, Marta Muñoz. "Aquesta vegada se centren en demandes més urgents, com
l'estabilització del personal docent i laboral perquè no quedi ningú al carrer després del procés
d'estabilització i els estadis, mentre que en les anteriors convocatòries anàvem a màxims", ha
reconegut. Amb tot, ha sentenciat que "no deixarem de fer vaga".

La claredat dels arguments de la convocatòria, però, són controvertits. "Hi ha moltes persones
que no tenen clars els motius de la vaga i per això hi ha hagut un seguiment tan baix", ha
apuntat la mestra d'una escola gironina, Mireia Machancoses.

El seguiment de la vaga als centres públics de les comarques gironines ha estat del 3,47%,
segons dades del Departament d'Educació. Segons el sindicat USTEC, més de mig miler de
persones s'han sumat a la manifestació que aquest matí ha recorregut els carrers de Girona.

https://www.diaridegirona.cat/educacio/2023/01/26/mhan-tret-mes-1-000-82025391.html


Educació posa "pedaços"

"Sempre reclamem el mateix paquet de reivindicacions perquè el Departament d'Educació l'únic
que fa és posar pedaços en aspectes que no són urgents, com la reducció de l'hora lectiva",
assegura el docent gironí Marc Daunis. Si hagués d'escollir la més prioritària, es quedaria amb
la baixada de ràtios: "L'únic que pot garantir una docència de qualitat és que hi hagi més
recursos, des de més professors a més centres educatius".

Crit a una vaga indefinida

En vista de la "indiferència" del Departament d'Educació davant les protestes, el professor gironí
Jesús Castellano fa una crida a convocar una vaga indefinida i apunta que "és l'única manera
de fer-nos escoltar". En aquest sentit, denuncia que "hem arribat al límit i ara ens hem de
plantar".

Mobilització conjunta

La protesta dels docents gironins ha coincidit amb la dels sanitaris per "defensar els serveis
públics". En total, s'han mobilitzat unes 400 persones pels carrers de Girona. La protesta ha
sortir del davant de la Delegació del Govern a Girona i ha passat per Jaume I, plaça de la
independència, el carrer de Santa Clara i ha tornat a la seu de la Generalitat, on s'han fet els
parlaments. Entre les reivindicacions dels sanitaris hi ha l'equiparació de convenis laborals entre
les empreses públiques i els mestres i docents han reivindicat que el Govern reverteixi les
retallades.
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Suport als centres educatius pel 
benestar emocional dels alumnes
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Les escoles i instituts de la comarca tindran el reforç del grup especialitzat en benestar dels alumnes

Des d’aquest mes de gener 
els professionals d’ensenya-
ment dels centres educatius 
disposen d’un equip extern 
de 20 professionals que els 
acompanyaran per ajudar en 
el benestar emocional dels 
alumnes. El Departament 
d’Educació ha posat en mar-
xa en marxa el Programa de 
Benestar Emocional, per tal 
d’acompanyar els professi-
onals del món educatiu i els 
centres en la gestió del ben-

estar emocional de l’alumnat. 
L’objectiu és assistir els 

docents i altres professionals 
educatius de segon cicle 
de Primària i dels instituts 
i oferir-los eines per a la 
millora del benestar emoci-
onal, donar-los suport quan 
detectin dificultats de gestió 
emocional amb els alumnes i 
assessorar-los davant de situ-
acions complicades.  L’equip 
de professionals que donarà 
suport als centres educatius 

està format per  professio-
nals de l’àmbit de la psicolo-
gia i la pedagogia, a més de 
tècnics i administratius. 

El programa inclou aten-
ció telefònica als docents, 
intervencions en situacions 
d’emergència suport als 
centres amb dinàmiques de 
gestió emocional en grups a  
classe, l’elaboració de mate-
rial pedagògic, formació del 
professorat i eines de gestió 
emocional per a les famílies. 

L’educació serà 

un factor clau 

en la lluita 

contra el canvi 

climàtic 

L’educació serà un dels fac-
tors clau a l’hora de lluitar 
contra el canvi climàtic. Ho 
destaca l’informe Reimagi-
nem junts els nostres futurs: 
un nou contracte social per 
a l’educació, publicat l’any 
passat per la Unesco. El 
document pren el relleu a 
l’informe Delors de 1996 i 
reformula el per a què, el què 
i el com de l’ensenyament. 
Demana que els currículums 
es moguin “cap a aprenen-
tatges centrats en problemes 
i projectes”, i que ho facin 
“transcendint els límits disci-
plinaris per trobar solucions 
viables i imaginatives”.

Per això, proposa “un nou 
contracte social que com-
porti transformar l’educació 
per transformar el món” i 
“que reforci l’educació com 
una tasca col·lectiva i públi-
ca, és a dir, com a bé comú”. 
En aquest sentit, la Unesco 
insisteix que l’educació 
s’haurà de plantejar durant 
els propers anys a partir dels 
reptes que planteja la crisi 
climàtica.

Els ajuts 

de menjador 

augmenten 

durant 

aquest curs

El Departament d’Educació  
ha duplicat en els darrers 
cinc anys la dotació econòmi-
ca per als ajuts de menjador, 
passant dels 68 milions del 
curs 2017/2018 als 146 mili-
ons provisionals d’aquest 
curs. Actualment, s’estan 
atorgant 166.864  ajuts i falta 
resoldre 8.926 sol·licituds.

Per la seva banda, l’Asso-
ciació Catalana d’Empreses 
del Lleure, l’Educació i la 
Cultura (Acellec) ha denun-
ciat que les beques de men-
jadors es paguen amb retard. 
Segons critiquen en un 
comunicat, en un 40% dels 
casos els pagaments es fan 
tres mesos després d’haver-
se prestat el servei i, massa 
sovint, fins a sis mesos des-
prés. L’Acellec lamenta que 
les empreses responsables 
del servei són les que es fan 
càrrec de finançar les beques. 
“El percentatge d’alumnes 
beneficiaris de beques de 
menjador creix i la puntuali-
tat en el pagament és essen-
cial per garantir l’eficàcia del 
servei”, afirmen. 

Un equip format per especialistes donarà servei a les escoles i instituts
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La reforma de la profesión docente no se
aprobará al completo por el año electoral y
la necesidad de llegar a acuerdos
La reforma de la profesión docente llegará, pero muy poco a poco y por fases. La propuesta
normativa del Ministerio de Educación para regular la formación, el acceso y el desarrollo
profesional de los profesores en España no dará tiempo a cerrarse del todo por la carrera
electoral que está a punto de dar su pistoletazo de salida. Hace un año que el departamento de
Pilar Alegría presentó sus 24 puntos de modificación, pero lo más probable es que algunos de
ellos caigan, ya que muchos requieren de un proceso de negociación complejo. 

La nueva ley educativa aprobada en 2020, la LOMLOE o 'Ley Celáa', estableció en su
disposición adicional séptima un plazo de un año para que el Gobierno -consultadas las
comunidades autónomas y los representantes del profesorado- presentase una "propuesta
normativa" que regule la profesión docente. Justo antes de vencer esa fecha límite, Educación
publicó su propuesta: un documento de 24 puntos en los que, entre otras cosas, se
planteaba endurecer el acceso a la carrera de Magisterio, ampliar la duración del Máster y hacer
obligatoria la "formación permanente" del profesorado. 

Ahora, un año después de publicar ese "documento para debate", hay puntos que avanzan y
otros que todavía quedan pendientes y que probablemente no podrán cerrarse a corto plazo. Así
lo confirman fuentes del ministerio a 20minutos, que asumen que, con las elecciones
autonómicas de por medio en el mes de mayo, no dará tiempo a aprobarse íntegramente. "Se
avanzará, pero no se cerrará", explican las mismas fuentes, que aseguran que "es posible"
que algún punto sí salga adelante, entre mayo y octubre. 

40 años sin reformar la profesión docente

Reformar la profesión docente era un deber que arrastraba el ministerio desde la aprobación de
la nueva ley educativa y que no se ha abordado desde hace cuatro décadas pese a las
reivindicaciones del sector. El objetivo desde el principio ha sido que esta reforma encarrile
hasta desembocar en un nuevo estatuto docente, "una petición histórica", según recordó esta
semana la titular de Educación, Pilar Alegría, en una entrevista en Servimedia. Alegría aseguró
que su departamento ya ha mantenido "más de 30 reuniones" con sindicatos y otras
organizaciones del sector para avanzar en el documento que propusieron en enero de 2022.

"Y ahí hay cuestiones muy importantes, como la formación inicial o la formación permanente,
que estamos trabajando con el profesorado", aseguró entonces, antes de incidir en la voluntad
del ministerio "de poder llegar a acuerdos favorables en esa dirección" en todo el proceso de
negociación. Y es que es precisamente ese ámbito el que tiene más visos de prosperar en
cuanto a los nuevos cambios. 

Desde el entorno de la ministra indican que los puntos que seguramente sí dé tiempo a
cerrar serán los relacionados con la formación del profesorado, los que corresponden a la
carrera de Magisterio y al acceso a la profesión docente. De los 24 puntos que presentó el
Gobierno, 17 atañen a estos asuntos. La mayoría de estos son los que más avanzados van en

https://www.20minutos.es/noticia/5095732/0/la-reforma-de-la-profesion-docente-no-se-aprobara-al-completo-por-el-ano-electoral-y-la-necesidad-de-llegar-a-acuerdos/
https://www.20minutos.es/minuteca/ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte/
https://www.20minutos.es/minuteca/pilar-alegria/
https://www.20minutos.es/noticia/4947509/0/educacion-inicia-las-negociaciones-sobre-los-cambios-en-la-carrera-docente-mas-practicas-prueba-especifica-de-acceso/
www.20minutos.es


las distintas mesas de negociaciones (con decanos y rectores) y en los que también trabaja el
Ministerio de Universidades. Son, de hecho, a los que se le está dando prioridad debido a que
entrañan una complejidad menor que lo que supone reformar toda la carrera profesional de los
docentes. 

Paso a paso hacia el nuevo estatuto

Con todo, desde Educación inciden en que desde el principio no se planteó empezar la reforma
directamente con un texto legislativo, precisamente para abrir el debate y afianzar una propuesta
final consensuada con los distintos actores implicados. 

La fórmula del Ejecutivo consiste en ir paso a paso: primero, presentar un paquete de
medidas (las 24 propuestas), ir firmando acuerdos concretos respecto a cada una de ellas (en la
fase en la que están ahora), y ponerlas en vigor progresivamente mediante las acciones que
correspondan (órdenes, reales decretos, etc.). Todo ello con la vista puesta en que todas estas
iniciativas, y las que se añadan a las ya planteadas, conformen un nuevo estatuto que, por
cuestión de tiempo, deberá aprobar ya el próximo Gobierno.

El examen para entrar a Magisterio no saldrá

Respecto a la formación inicial, es decir, la preparación de los docentes antes de su desempeño
profesional, se propusieron varias reformas. Todas ellas con el objetivo de "mejorar la
valoración" de los estudios universitarios relacionados con la educación, y ante el "enorme
desajuste" entre la abundante cantidad de plazas que se ofertan en las universidades y
las necesidades del sistema educativo. Por ello, y para filtrar en cierta parte ese acceso a la
universidad y mejorar la empleabilidad del sector, el Ejecutivo sugirió establecer una prueba de
acceso específica para los grados en Educación Infantil y Primaria. "No solo la nota de admisión
permite identificar la excelencia", incidía Educación en el documento. 

Así, la propuesta de Alegría abogaba por establecer una prueba específica de acceso a los
grados en Infantil y Primaria como "requisito previo", en la que se evaluara la "competencia
comunicativa", el "razonamiento crítico" y la "competencia lógico-matemática". Pero
parece que esta medida va a caer en saco roto, después de que el Ministerio de Universidades
(de quien es competencia este cambio) haya descartado "completamente" su implantación,
según avanzó El País este martes. 

Fuentes de Educación cuentan que en las mesas de negociaciones no se vio del todo clara
impulsar esta opción, pues surgieron dudas de que tuviera un encaje legal fácil. Con todo,
inciden en que lo que se está dando ahora no es más que eso: negociaciones, por lo que nada
es todavía definitivo. 

Endurecer el acceso al Máster

Por tanto, en el ámbito de la formación quedan por negociar el resto de puntos. Uno de ellos es
el que planteaba endurecer el acceso al Máster y "asegurar los conocimientos básicos
relacionados con las especialidades" estableciendo unos requisitos básicos por cada área de
conocimiento y abriendo la posibilidad de establecer "complementos formativos". De manera
similar a lo que se propuso para los grados en Infantil y Primaria, el Gobierno instó a "valorar la

https://elpais.com/educacion/2023-01-24/el-gobierno-descarta-implantar-un-examen-especial-para-acceder-a-las-carreras-de-educacion-infantil-y-primaria.html


posibilidad" de establecer también una prueba de acceso al Máster de formación del
profesorado. 

Además, en cuanto a la oferta de asignaturas, el documento aboga por generalizar las
asignaturas relacionadas en la docencia en aquellas disciplinas que, per se, no impliquen
dedicarse a la educación. Sería el caso de Historia o Literatura, por ejemplo, pues son
titulaciones que habitualmente escogen los estudiantes que optan por la carrera docente, pero
que no han estudiado las nociones básicas de cómo ha de impartirse una clase.

Están también las propuestas relacionadas con el acceso a la profesión, es decir, la trayectoria
que debe seguir un estudiante que ha terminado sus estudios y quiere comenzar su carrera
profesional en la docencia. Para ello, Educación ideó un nuevo modelo de iniciación, bautizado
como PID, y que aspira a revisar y cambiar el diseño actual de las prácticas mediante un
sistema dual parecido al de la nueva Formación Profesional (FP): compaginando los estudios
con las prácticas remuneradas. 

https://www.20minutos.es/minuteca/formacion-profesional/


Mitjà: Diari de Girona

Publicat: 27/01/2023

Edició: GENERAL

Secció: MISCELANEA

Audiència: 32.000 Lectores

Difusió: 4.854 Ejemplares

Valor: 777€

  Diari de Girona 6 DIVENDRES, 27 DE GENER DE 2023

Local Girona-Gironès

n Guanyem Girona ha fet saber 
la seva preocupació per la plani-
ficació eductiva a secundària de 
cara al curs vinent ( 2023/2024) a 
la ciutat de Girona. El partit de 
l’oposició al consistori gironí ha 
alertat que el Departament 
d’Educació «podria eliminar 
dues línies d’ESO i que aquestes 
serien d’instituts públics». Que-
ralt Vila, membre del Consell Mu-
nicipal d’Educació i que forma 
part de la candidatura de Gua-
nyem a les properes eleccions 
municipals, va expressar ahir que 
«si finalment la Generalitat deci-
deix retallar línies públiques es 
perdria una oportunitat única de 
reduir les ràtios d’alumnat per 
aula». Així, Guanyem demana 
que es mantinguin les línies actu-
als de secundària i que s’aposti 
per una reducció de ràtios que 
permeti oferir «una educació pú-
blica de més qualitat». 

«Tancar línies d’instituts pú-
blics, que ja acumulen molta 
pressió per aula, és incongruent 
amb la idea d’una educació pú-
blica, equitativa, inclusiva i de 
qualitat», va afegir. 

El futur de l’Ermessenda 

D’altra banda, des de Guanyem 
demanen al Departament  i a 
l’Ajuntament que expliquin amb 
detall en quin estat es troben les 
obres de l’antiga fàbrica Simon, 

futura seu de l’Institut Ermessen-
da. Queralt Vila va recordar que 
en el seu moment es va explicar 
que el centre estaria en funciona-
ment al setembre de 2019, però 
que nombrosos retards ara situ-
en la inauguració, segons Gua-
nyem «a finals de 2023», tot i que 
va expressar dubtes que aquest 
nou termini també es compleixi. 

A això s’hi ha de sumar la re-
cent descoberta de cobalt i d’ai-
gua, cosa que ha obligat a fer un 
nou estudi que encara retardarà 
més l’adequació de l’espai. Per 
aquest motiu, la candidata de 
Guanyem ha reclamat «transpa-
rència», per tal que les veïnes i ve-
ïns i les famílies que en seran usu-

àries «tinguin tota la informació 
sobre un procés que fa massa 
temps que no es concreta». 

La reacció 

El crit d’alerta des de Guanyem va 
ser respost ahir mateix tant pel 
Departament com per l’Ajunta-
ment. El director dels serveis ter-
ritorials, Adam Manyé, va apun-
tar que estan «treballant coordi-
nadament amb l’Ajuntament per 
abaixar ràtios i planificar tot el sis-
tema educatiu del futur al servei 
de l’equitat». Al mateix temps, va 
indicar que garantia «que qui de-
mana únicament un centre pú-
blic amb adscripció, tingui una 
plaça pública amb adscripció». 
Mentrestant, el regidor d’Educa-
ció,  Àdam Bertran, va posar de 
manifest que havien  acordat amb 
el Departament d’Educació «que 
hi hagi tantes places públiques a 
la ciutat com joves ho sol·licitin a 
la preinscripció». I va indicar que 
«la família que tingui dubtes de 
com garantir-ho té l’Oficina Mu-
nicipal d’Escolarització a dispo-
sició». 

A més, va exposar que «el de-
bat no és quants grups hi ha, sinó 
que cada infant que vulgui una 
plaça pública la tingui, i això serà 
així i començarem el camí cap a 
la reducció de ràtios a la ciutat, i 
planificant a mig termini per se-
guir treballant per un millor sis-
tema educatiu a la ciutat». 

u La formació mostra preocupació per la planificació educativa a 
secundària el curs que ve i reclama que s’aposti per reduir ràtios

Guanyem alerta que 
«perillen» dues línies 
d’instituts públics de Girona

T.CARRERAS. GIRONA

n Les obres d’enderroc al carrer 
Universitat de Montpeller de Giro-
na es van reprendre aquest dime-
cres després de la darrera aturada 
dels treballs. Els operaris van co-
mençar a tirar a terra el mur que 
permetrà connectar la zona amb el 
parc del Migdia. 

Els treballs estaven parats des de 
meitats del mes de novembre per-
què es volia assegurar que les tas-
ques no afectaven l’estabilitat els 
edificis propers. Al llarg dels pro-
pers dies, l’empresa adjudicatària 
treballarà per generar un nou vial 
que connecti el barri de Sant Pau 
amb el parc del Migdia allargant el 
carrer riu Ser, amb voreres i pavi-
ment, així com mobiliari urbà. Per 

més endavant, hi ha prevista una 
promoció d’habitatges oficials en 
un lateral i un aparcament soterrat.  

 El projecte fa temps que s’arros-
sega i que es preveia al pla general 
de l’any 2002. El projecte per aquest 
àmbit es va aprovar el juliol de l’any 
2020. L’actuació s’ha anat endarre-
rint perquè després de l’expropia-
ció dels immobles, la presència 
d’un dels antics propietaris vivint 
en un garatge dels baixos impedia 
consumar la intervenció. Quan ja 
s’havia iniciat l’enderroc, es van 
aturar per fer passar per un altre 
punt els cables elèctrics i algunes 
canonades d’aigua. Posteriorment, 
es va trobar fibrociment al sostre 
d’algun dels immobles.  

Per fer els treballs, es van licitar 
les obres i el concurs públic el va 
guanyar Excavacions i Transports 
Andreu Juanals SL per 92.062,98 
euros. Havien de durar cinc mesos 
però els entrebancs i un replante-
jament dels treballs han allargat el 
termini i modificat els costos. 

Es reprenen les obres 
al carrer Universitat 
de Montpeller 

T.CARRERAS. GIRONA

u Els operaris tornen a 
treballar per fer un vial després 
que s’hagi constatat que no hi 
ha risc per cap edifici proper

 Maquinària al carrer Universitat de Montpeller. MARC MARTÍ

u CATEDRÀTICA DE LA UDG. La historiadora Rosa Maria Congost Colomer, catedràtica de la 

Universitat de Girona, va rebre dimecres la medalla Narcís Monturiol que reconeix la tasca 

científica de diferents investigadors catalans. Un reconeixement que entrega la Generalitat de 

Catalunya, i Colomer el va rebre de la mà del conseller d’Universitats, Joaquim Nadal.

Rosa Maria Congost, medalla Narcís Monturiol
GENERALITAT DE CATALUNYA

u ORGANITZADA PER SOM SALT. La Coma Cros de Salt va acollir ahir al vespre una taula rodo-

na per parlar sobre el corredor RBCat Salt-Girona, que pretén connectar els dos municipis amb 

un carril bici i un carril exclusiu per bus. A la xerrada, organitzada per Som Salt, hi van partici-

par diferents agents implicats, com l’entitat Mou-te en Bici o membres d’associacions de veïns.

Taula rodona sobre el carril bus Salt- Girona 
ANIOL RESCLOSA

Departament i 
Ajuntament diuen que 
treballen per abaixar 
ràtios i planificar amb 
equitat tot el sistema

Adam Manyé i Àdam 
Bertran asseguren que 
hi haurà tantes places 
públiques com joves 
que ho sol·licitin
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n Un equip científic de la Universitat 
de Girona (UdG), amb el suport de 
l’Observatori Social de la Fundació La 
Caixa, ha elaborat un model d’actua-
ció per posar a l’abast del professorat 
eines per prevenir i detectar de ma-
nera precoç la violència masclista a 
les llars de l’alumnat. Aquest docu-
ment és fruit del projecte de recerca 
SomAquí!, dut a terme els anys 2021 
i 2022. La singularitat de la iniciativa 
és que ha donat un paper actiu als 
mateixos infants i joves en la recerca. 
I els resultats  mostren que el 10 % ha 
viscut una situació de violència mas-
clista a casa seva i el 59 % es planteja-
ria no demanar ajuda si això pogués 
tenir conseqüències per la seva mare.  

SomAquí! és un projecte de re-
cerca de l’Observatori Social de la 
Fundació la Caixa, amb la direcció ci-
entífica del grup de recerca en Infàn-
cia, Joventut i Comunitat - Liberi de la 
UdG, i ha comptat amb la col·labora-
ció del Departament de Drets Socials 
i el Departament d’Educació. Els re-
sultats del projecte, premiat en la con-
vocatòria Social Research Call 2020 
de la Fundació la Caixa, es van pre-
sentar ahir al CaixaForum Macaya, a 
Barcelona, en un acte titulat «El pa-
per dels infants i els adolescents en la 
detecció de la violència masclista. 
Què s’hi pot fer des dels centres edu-
catius?». 

L’objectiu principal del projecte ha 
estat l’elaboració d’una guia d’actua-
ció aplicable als centres educatius per 
ajudar a posar fi a la violència masclis-
ta que infants i adolescents viuen 
casa seva. Amb aquest propòsit, sis 
grups d’experts i expertes conjunta-
ment amb infants i adolescents de 
Figueres, Girona, Palau d’Anglesola, 
Tortosa i Vic han acompanyat a 
l’equip d’investigació al llarg de la re-
cerca.  

Per a l’estudi, s’han enquestat 
3.664 nens i nenes d’entre quart de 
primària i quart d’ESO de 106 centres 
educatius de Catalunya. També, 322 
docents de 86 d’aquests centres han 
respost també un qüestionari per re-
collir la seva opinió i valorar la viabi-
litat de les propostes de l’alumnat. 

Els alumnes 
Els resultats de les entrevistes mos-
tren que el 10 % ha viscut una situa-
ció de violència masclista a casa seva. 
El 92,9 % dels participants ha sentit a 
parlar de violència masclista, princi-
palment a l’escola, als mitjans de co-
municació, per Internet o per la seva 
mare. Així, identifiquen inequívoca-
ment la violència sexual i física, però 

dubten davant de formes de violèn-
cia psicològica, vicària i econòmica. 
Les diferències de gènere són notòri-
es sent les nenes les que identifiquen 
més formes o exemples de violència 
masclista. 

Les dades obtingudes mostren 
que el 48,9% no es quedaria mai im-
mòbil davant d’aquesta situació i el 
65,3 % no ho mantindria en silenci. 
Els infants afirmen que recorrerien a 
la policia (74 %), als familiars (70 %) o 
a un telèfon d’emergències (68 %) 
abans que als docents (40 %). No obs-
tant, el 59 % es plantejaria no dema-
nar ajuda si això pogués tenir conse-
qüències per la seva mare. Hi ha grans 

diferències en les respostes entre els 
infants que han patit violència a casa 
i els que no, sent els primers més pes-
simistes. 

Els docents 
L’enquesta als docents revela que, 
aquest curs, el 90,9 % del professorat 
ha parlat amb l’alumnat de violència 
física; el 78,2 %, de violència sexual; el 
76,4 %, de violència psicològica. En 
canvi, la violència econòmica l’han 
tractada el 10,9 % de les persones en-
questades. Els docents mostren satis-
facció, amb una nota mitjana de 7 so-
bre 10, sobre com s’aborda la proble-
màtica de la violència masclista en el 

centre on treballen. 
Els professionals comparteixen 

que seria adequat treballar la proble-
màtica a partir d’especialistes (96,7%), 
en les dates marcades com a dies es-
pecials (86,1 %), de manera espontà-
nia (84,7 %) i a partir de cartells i fulle-
tons (84,6 %). També consideren que 
el centre hauria de disposar d’un pro-
grama propi (72,5 %), que convindria 
l’existència d’un programa marc (71,4 
%) i el 18,1 % expressa que caldria una 
assignatura específica. 

Davant la circumstància que un 
infant pateixi violència a casa, l’alum-
nat no acostuma a comunicar aques-
tes situacions. El 68 % del professorat 

ha observat que l’infant no explica res 
per protegir els progenitors, i quan se 
n’assabenta és perquè hi ha signes 
evidents o perquè els ho ha comuni-
cat un altre professional. Majoritària-
ment, els docents consideren que 
han de tenir un rol actiu davant 
d’aquests casos i que el centre educa-
tiu ha de ser un espai tranquil i segur 
per als infants. Finalment, en els dar-
rers tres anys, el 35,3 % dels professi-
onals ha hagut d’activar els protocols 
per situacions de violència com a mí-
nim en una ocasió. 

Una guia d’actuació 
A partir de les dades, l’objectiu del 
projecte SomAquí! ha estat la creació 
d’un model d’actuació útil per als cen-
tres educatius a l’hora de contribuir a 
radicar la violència masclista que in-
fants i joves viuen a les seves llars.  

La guia pretén complementar la 
tasca que els centres educatius ja re-
alitzen en l’actualitat, i és compatible 
amb els circuits existents amb altres 
agents comunitaris com els serveis 
socials. Els model aporta quinze me-
sures en tres blocs. 

En relació a la sensibilització, es 
tracta d’impulsar que el centre edu-
catiu compti amb un programa espe-
cífic sobre violència masclista. Pel que 
fa a la preparació dels equips de pro-
fessorat, la guia proposa promoure el 
rol actiu dels equips docents. 

Finalment, en el marc de la con-
nexió amb la xarxa de serveis, l’equip 
científic considera importar compar-
tir el models en els circuits i protocols 
que ja existeixen, comptar amb su-
port extern per la detecció i derivació 
de casos de violència masclista, ga-
rantir la coordinació de tots els serveis 
implicats amb la infància, i informar 
l’alumnat de manera senzilla el pro-
cés que s’activa una vegada ha comu-
nicat la seva situació.

El 10% dels infants i els joves ha viscut 
una situació de violència masclista a casa
u Un exhaustiu estudi d’un equip científic de la UdG amb una enquesta a 3.663 nens i nenes en edat 
escolar revela que el 59% es plantejaria no demanar ajuda si pogués tenir conseqüències per la mare

DdG. GIRONA

Joves que han participat a la recerca, ahir a la tarda. UDG

n Per presentar els resultats i re-
flexionar sobre què es pot fer des 
dels centres educatius per aturar 
la violència masclista, CaixaFo-
rum Macaya va acollir ahir una 
jornada davant d’un aforament 
de més de 160 persones interes-
sades conèixer en els detalls que 

es desprenen de l’estudi. 
La directora de l’Observatori 

Social de la Fundació La Caixa, 
Arantxa Ribot; i, per part de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Secre-
tària d’Infància, Adolescència i 
Joventut del Departament de 
Drets Socials, Núria Valls Carol; i 
la Directora General d’Alumnat 
del Departament d’Educació, 
Anna Chillida Fila, van obrir  
l’acte.  

Seguidament, els responsa-
bles científics de l’estudi i mem-
bres del grup de recerca Liberi de 
la Universitat de Girona Carme 
Montserrat i Pere Soler van com-

partir els resultats de les enques-
tes i la proposta de model d’actu-
ació. 

 A continuació, la Sub-directo-
ra General d’Orientació, Partici-
pació i Benestar de l’Alumnat del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, Roser 
Cervera, va donar a conèixer la 
Unitat de Suport a Alumnat en Si-
tuació de Violència (USAV). 

L’acte també va comptar amb 
la intervenció dels infants que 
han participat en l’execució de 
l’estudi, els quals han explicat la 
seva experiència i reflexions so-
bre els resultats. També es van  ex-

posar els casos de dos centre edu-
catius, l’escola Castellum (Sant 
Julià de Ramis, Girona) i l’institut 
Joan Puig i Ferreter (La Selva del 
Camp, Tarragona). Posterior-
ment, es va fer un debat amb el 
públic sobre les possibilitats de la 
implementació de la recerca.  

La professora i codirectora al 
Connect Centre for Internatio-
nal Research on Interpersonal Vi-
olence and Harm de Universitat 
Central Lancashire (Regne 
Unit) Nicky Stanley ha impartit la 
conferència de cloenda «Violen-
ce and abuse prevention in scho-
ols: starting early».

El paper que tenen les escoles i els instituts

El CaixaForum Macaya   
de Barcelona acull la 
presentació de l’estudi 
davant de 160 persones

DdG. GIRONA
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Aumentan un 29 % consultas de jóvenes
sobre educación, empleo y salud mental
Barcelona, 26 ene (EFE).- Más de 300.000 jóvenes hicieron 386.434 consultas en 2022 sobre la
oferta educativa, el empleo y la salud mental y emocional, principalmente en los Servicios de
Información, orientación y asesoramiento juvenil de la Generalitat, un 29 % más que el año
anterior.

La Agencia Catalana de la Juventud (ACJ) ha dado a conocer este jueves en un comunicado
estos datos, recogidos en 234 puntos de información juvenil y 44 oficinas jóvenes, que forman
parte de la Red Nacional de Emancipación Juvenil.

Una gran mayoría de usuarios, 190.685, hicieron sus consultas en los servicios de la provincia
de Barcelona; 51.824 en Girona; 29.462 en Lleida, Alt Pirineu i Aran; 31.146 en Tarragona y
12.935 en Terres de l'Ebre.

Los temas más consultados estuvieron relacionados con la oferta formativa y educativa en
Cataluña (25 %), de empleo y trabajo (22 %) y salud y deportes (15 %).

En total, se registraron 701 consultas en el ámbito de la salud mental y 9.481 referidas a la salud
emocional, 3.975 más que en 2021, lo que equivale a un incremento del 138 %, "unas cifras
atribuibles a la situación pospandémica", se indica en la nota.

Durante el pasado 2022 se ha recuperado la normalidad en la atención presencial de las
oficinas de información juvenil, que en 2020 se había reducido un 54 % debido a la pandemia.

En cuanto al perfil de las personas usuarias, las chicas representan el 52,5 % de las consultas
por un 47,2 % de los chicos y un 0,3 % de personas no binarias.

Por edad, los menores de 16 años fueron el colectivo que hizo más consultas en 2022, con un
41 %, seguidos de la franja de 16 a 20 años (24 %); de 21 a 25 (14 %); de 26 y 29 años (14 %) y
de los 30 a 34 años (3 %).

La mayor parte de las consultas las hicieron jóvenes estudiantes de ESO (36 %) mientras que
un 10 % cursaban estudios postobligatorios y un 2 %, universitarios.

El 84 % de los usuarios usaron el catalán, el 15 % el castellano, el 0,5 % el francés y el 0,4 %,
otras lenguas. EFE.
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El Parlament de Cataluña insta a aumentar
las dotaciones de personal de las escuelas -
Magisnet
Ha defendido la moción de PSC-Units la diputada Esther Niubó, que ha considerado que la
cuestión «es de mínimos» porque «responde a las demandas del sector educativo» con
medidas que «son útiles y constructivas para solucionar problemas que provocan «la
movilización» del sector. Se trata, ha apuntado, de una decena de prioridades para facilitar el
acuerdo presupuestario, algo que ha motivado la respuesta del partido del Govern, ERC, cuya
diputada Mónica Palacín ha lamentado que el PSC no haya querido negociar las enmiendas de
su formación y que haya preferido pactar con JxCat.

Palacín ha puntualizado, en todo caso, que las discrepancias en esta materia «no pueden ser un
escollo para aprobar los Presupuestos», y ha recalcado que algunas de las propuestas de la
moción no pueden aplicarse sin unos nuevos presupuestos.

En otro punto de la moción, se insta a impulsar antes de finalizar el primer trimestre «una mesa
con personas expertas de la comunidad educativa para analizar los resultados de las pruebas
de competencias» así como para «proponer medidas para elevar los resultados de éxito
educativo de Cataluña con equidad».

La moción aprobada reclama, asimismo, «incrementar la financiación de las guarderías públicas
y de los hogares de infancia de iniciativa social para garantizar su sostenimiento».

Sobre la cuestión del avance del calendario escolar, en el texto se pide pactarlo con la
comunidad educativa, los agentes sociales y el Consejo Escolar de Cataluña.

Educación dice que huelga en sector público la ha seguido hoy un 5,15% de docentes

El Departamento de Educación ha cifrado este jueves el seguimiento de la huelga de los
docentes en el 5,15% en Cataluña, con los datos comunicados por el 87,74% de los centros
públicos hasta las 12.00 horas de hoy. El mayor seguimiento, según Educación, se ha dado en
Barcelona, con un 7,88% de los docentes en huelga, seguidos por los de las comarcas de
Barcelona (6,49%), el Baix Llobregat (6,14%), los de Tarragona (6,03%) y Terres de l’Ebre
(5,08%).

En Lleida es donde menos incidencia ha tenido hoy el paro, con el 2,38% de los docentes de los
centros públicos, mientras en Girona han sido el 3,47 %; en la Cataluña central, el 3,83 %;
Vallès Occidental, 3,89 %; y en el Maresme y el Vallès Oriental, 4,96%.

https://www.magisnet.com/2023/01/el-parlament-de-cataluna-insta-a-aumentar-las-dotaciones-de-personal-de-las-escuelas/
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Finlàndia i els Països Baixos, com a mirall
Mestres de Vic faran una estada a aquests països dins un programa per conèixer altres maneres d’entendre l’educació

Les mestres Gemma Tió i 
Anna Soler, de l’escola Dr. 
Joaquim Salarich, i Elisabet 
Arumí, de l’escola FEDAC 
Vic, faran una estada de 
tres dies a Finlàndia i els 
Països Baixos dins el marc 
del programa Mentoratge i 
Identitat Docent (MID), que 
promou la Facultat d’Edu-
cació, Traducció, Esport i 
Psicologia (FETEP), amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Vic. L’objectiu d’aquestes 
primeres beques a la mobi-
litat per a mestres dins el 
programa MID (Mob-MID) 
és “poder conèixer la realitat 
educativa d’altres països i 
poder importar millores cap 
al nostre, aprofitant l’estruc-
tura de projectes internaci-
onals de la facultat”, segons 
el degà de la FETEP, Eduard 
Ramírez.

Tió i Soler faran estada a 
Turku i Espoo, Finlàndia, on 
visitaran diversos centres 
públics d’Educació Infantil 
i Primària que fan immersió 
lingüística en anglès amb el 
sistema CLIL (Content and 
Language Integrated Lear-
ning), a més de visitar una 

aula hospitalària i una escola 
pública internacional que 
dona resposta a les necessi-
tats de les famílies estrange-
res que en aquests moments 
estan de pas al país per treba-
llar i que han d’escolaritzar 
els seus fills. Aniran acom-
panyades per la professora 

Anna Vallbona, responsable 
del programa de pràctiques a 
Finlàndia, un programa que 
ja fa set anys que porta estu-
diants de pràctiques a esco-
les fineses perquè completin 
la seva formació. 

Per altra banda, Arumí 
visitarà diversos centres 

escolars de la Haia, Eindho-
ven i Delft (Països Baixos) 
amb dos sistemes d’escolarit-
zació, un d’internacional en 
anglès i l’altre també públic 
i internacional en anglès que 
fa transició cap a l’holandès. 
El programa amb Holanda fa 
tot just un any que funciona 

i és el primer curs que porta 
estudiants de pràctiques a 
aquest país. L’acompanyarà 
el coordinador del programa, 
Àngel Raluy. Ambdós coordi-
nadors aprofitaran el viatge 
fer les tasques de tutoritza-
ció dels estudiants que en 
aquests moments són als dos 
països fent pràctiques. 

Els requisits que es dema-
nava a les persones que vol-
guessin fer aquestes estades 
de pràctiques era que fossin 
mestres de les escoles de Vic, 
que haguessin participat al 
programa MID, que tingues-
sin un bon nivell d’anglès i 
que presentessin una carta 
de motivació. Un cop tornin, 
se’ls demanarà que en el 
marc d’un seminari expliquin 
a la resta de participants del 
MID la seva experiència, 
així com també facin retorn 
dels aprenentatges rebuts en 
els seus centres respectius. 
Totes tres mestres van coin-
cidir en l’oportunitat que 
aquest ajut representava tant 
d’enriquiment personal com 
professional, i en els bene-
ficis que poden aportar a les 
escoles respectives. 

L’acte de lliurament de les beques que es va celebrar dilluns a la Sala Emili Teixidor de la UVic-UCC
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Els sanitaris i docents de l’Ebre, en vaga en

defensa d’uns “serveis públics de qualitat”

VAGA A LA SANITAT I EDUCACIÓ

TTeerrrreess ddee ll’’EEbbrree  A.C.A.

Les Terres de l’Ebre han viscut este

dimecres i dijous, 25 i 26 de gener,

dos jornades de reivindicació al sec-

tor sanitari i educatiu per tal de recla-

mar millores i defensar “uns serveis

públics de qualitat”. 

ELS SANITARIS, EN PEU DE GUE-
RRA Pel que fa al sector sanitari,

prop d’un centenar de treballadors

de la sanitat van concentrar-se este

dimecres al migdia, convocats a les

portes de l’Hospital de Tortosa Verge

de la Cinta, per a denunciar la preca-

rietat laboral i la manca de recursos

del personal sanitari públic. Els treba-

lladors reclamen que es revertisquen

les retallades que arrosseguen des

del 2010, que es millore la seguretat

en l’atenció primària per a evitar

agressions i també que s’avance la

jubilació perquè molts professionals

arrosseguen les conseqüències de

l’esforç fet durant estos dos anys de

pandèmia. La portaveu del sindicat

majoritari a l’Hospital de Tortosa, CA-

TAC-CTS, Cinta Sarroca, recorda que

“encara no hem recuperat el 5% sa-
larial que portem retallat des del
2008. A més, tampoc se’ns han re-
duït les hores laborals:  n’estem fent
37,5 h, i no en 35, com hauríem de
fer per llei. Si no s’hi arriba, que aga-
fen més plantilla, perquè este és un
altre dels problemes, que no estan
augmentant el nombre de treballa-
dors”. Segons dades del Departa-

ment de Salut, a primera hora de di-

mecres, el seguiment de la vaga a la

Regió Sanitària de l’Ebre era només

del 5 %, mentre que segons els sindi-

cats, en el cas del Verge de la Cinta,

la vaga va afectar part de l’activitat

quirúrgica -exceptuant serveis mí-

nims i urgències- i algunes consultes,

com reumatologia. 

D’altra banda, este dijous, en una

nova jornada reivindicativa, fins a una

cinquantena de facultatius van con-

centrar-se també a les portes del cen-

tre per a defensar una “sanitat públi-

ca de qualitat”. Tots els caps de ser-

vei de l’Hospital van situar-se al da-

vant de la concentració per a denun-

ciar que un dels principals problemes

que patixen és la falta de metges, co-

sa que ha fet que les plantilles esti-

guen saturades, envellides i treba-

llant en condicions precàries. En este

sentit, Antonio Camps, radiòleg del

Verge de la Cinta i delegat mèdic de

Metges de Catalunya, un altre dels

sindicats convocats de la vaga, afir-

ma que la plantilla de facultatius de

l’ICS és “curta perquè som els ma-
teixos que hi havia el 2010, precària
perquè tenim entre un 30 i un 40 %
dels treballadors amb contractes in-
terins i temporals, saturada perquè
treballem al 100 % i les urgències
s’han multiplicat per tres; i som una
plantilla envellida perquè entre el
25 i 30 % ens jubilarem en els prò-
xims anys”. A més, Camps alerta que

esta falta de metges empitjorarà en

els pròxims anys a la sanitat pública

perquè, “si ja és difícil atraure talent
a estes zones perifèriques, a la Ca-
talunya central ja comencen a tenir
problemes perquè els facultatius
marxen a llocs on els oferixen mi-
llors condicions, com són les priva-
des, altres autonomies, i a l’estran-
ger”. En este sentit, Manuel Martí-

nez, cap del servei d’Urgències del

Verge de la Cinta explica que “el nos-
tre sistema és incapaç de retenir el
talent i d’atraure’n de nou, cosa que
en hospitals de la perifèria com és
el nostre és encara més greu. No
parem de perdre professionals i hi
ha una falta de recursos humans
que està esgotant els que quedem
aquí. Ja fa temps que s’està alertant
sobre això, i ningú hi ha fet res. Es-
tem al límit i per això ara estem de-
fensant la nostra manera de treba-
llar i també els pacients, que algun
dia serem nosaltres”. Pel que fa a les

xifres del seguiment global de la va-

ga, este dijous Salut les xifrava en un

30% en el torn de matí, mentre que

per al sindicat la xifra ara del 70%. 

ELS SINDICATS EDUCATIUS DE-
MANEN LA REVERSIÓ DE LES RE-
TALLADES Les desavinences que

arrosseguen el Departament d’Edu-

cació i els sindicats ha comportat

dos noves jornades de vaga arreu

del territori català, davant la impossi-

bilitat d’arribar a un acord. Segons el

portaveu d’USTEC a l’Ebre, Marc

March, “venim de les grans mobilit-

zacions del curs passat, que van
culminar en un primer acord entre
sindicats i Departament, al setem-
bre, que incloïa l’obligació d’Educa-
ció de continuar negociant per a
millorar l’educació pública i els tre-
balladors i treballadores. El Depar-
tament no ha complert esta part
del pacte i no ha tingut voluntat cla-
ra de negociar, d’aquí la convocatò-
ria de les vagues”. 

L’última proposta que el Departa-

ment ha posat sobre la taula és que

el primer suplement retributiu pels

anys treballats -anomenats estadis-

es torne a percebre als sis anys, i no

als nou, com és ara. També, que es

reduïsquen dos hores lectives als

majors de 55 anys, i, a més, que els

professors de formació professionals

reben un complement salarial per-

què s’equiparen als de secundària.

Segons Educació esta proposta tan-

caria l’època de les retallades en el

sector de l’educació, vigents des de

fa més de 10 anys; tanmateix, els

sindicats també reclamen que es

destine el 6 % del Producte Interior

Brut a l’Educació, parlar sobre l’avan-

çament del curs escolar o la retirada

del decret de plantilles. Amb tot, el

seguiment de la vaga educativa ha

estat minoritari respecte d’altres jor-

nades, i el Departament l’ha xifrat al

voltant del 4,7%, dimecres, i del 5,1,

este dijous, a l’Ebre, mentre que els

sindicats educatius el situen en el

10 %, amb més seguiment a la se-

cundària que a la primària. ■

Prop d’una cinquantena de professionals de la Salut del Verge de la Cinta van

concentrar-se este dijous davant de l’Hospital, amb motiu de la vaga sanitària.

DESTACAT

■ Els treballadors de l’Hospital de Jesús cobraran els complements sa-

larials del 2022, després que es quedessen sense els de 2021. Segons

el conseller de Salut, Manel Balcells, en la seua visita a la Regió Sanità-

ria de les Terres de l’Ebre, el passat divendres 20 de gener, el Departa-

ment ha fet un “esforç”, amb injeccions a tots els centres de CatSalut

perquè tanquen els exercicis del 2022 amb “equilibri econòmic”, de

manera que els treballadors puguen cobrar els complements per objec-

tius que en depenen. “Era un tema pendent i de justícia”, va reconèi-

xer. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, va recordar-li que “ens hem
sentit sols” davant la impossibilitat “de donar resposta als serveis que
se’ls requerien i ser justos amb els professionals”, i va agrair que Salut

hagués fet este pas “perquè era molt important per a la viabilitat i fun-
cionament” del centre sociosanitari i “per a reparar” la injustícia patida

pels sanitaris.

Salut pagarà les DPOs de 2022 dels

treballadors de l’Hospital de Jesús■ Més d’un centenar de docents s’han incorporat es-

te segon trimestre als centres educatius de les Terres

de l’Ebre per tal de fer efectiva la reducció d’una hora

lectiva als professors. Esta era una de les mesures

que van pactar el Departament d’Educació i els sindi-

cats el passat mes de setembre. Segons ha detallat la

directora territorial d’Educació, Montse Perelló, en to-

tal s’han incorporat 118 dotacions: “46, entre infantil
i primària, i 72 a secundària, batxillerat, centres de
formació d’adults i formació professional”. Amb la

incorporació d’este professorat, Educació revertia una

de les retallades que va afectar el col·lectiu docent

ara fa uns deu anys, amb l’increment de les hores

lectives. Ara, els mestres de primària passaran de fer

24 hores de classe a l’aula a fer-ne 23, i els profes-

sors d’ESO en faran 18, i no 19 com fins ara. Cada

centre ha aplicat la mesura segons les seues necessi-

tats i realitats. Entre les recomanacions d’Educació hi

havia intentar no substituir tutors ni mestres especia-

listes, i fins i tot superar el 10 % de docents amb mitja

jornada en un mateix centre si feia falta; amb l’objec-

tiu de tenir el menor impacte pedagògic possible. Se-

gons Perelló, esta mesura ha tingut una “bona rebu-

da” en tots els centres. Tanmateix, una de les críti-

ques entre els centres educatius ha estat el moment

en què s’ha fet la incorporació, ja que al gener, la pla-

nificació, els horaris i l’organització del curs ja està fe-

ta. D’altra banda, la directora territorial d’Educació ha

explicat que s’ha posat en marxa un nou programa de

detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge en

infants del segon cicle d’educació infantil, a través del

qual s’han contractat, també, este gener, una psico-

pedagoga i sis mestres, tant d’educació especial com

d’audició i llenguatge. 

Els centres educatius de l’Ebre incorporen 118 docents
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Les AMPA de Lloret alerten que els centres
no poden més | Joan Trillas | lloret de mar |
Educació | El Punt Avui
Joan Trillas - lloret de mar

La tensió a les aules dels centres educatius de Lloret de Mar és màxima. Si bé l’escenari no és
nou, l’associació d’AMPA se n’han afartat i exigeixen a la Generalitat que compleixi els
compromisos que va adquirir en el seu moment, que busqui solucions i construeixi un nou
centre. Amb alumnes ocupant aules de música i fins i tot passadissos, només a infantil i primària,
amb uns 3.300 alumnes, n’hi ha uns 600 no previstos pel sistema educatiu.

Segons Toni Lozano, president de l’associació d’AMPA, aquest curs hi ha trenta aules no
planificades, fet que obliga a desdoblar classes, i això comporta perdre espais i baixar el nivell
educatiu. Per la seva part, l’alcalde, Jaume Dulsat, ha manifestat que s’està a punt d’arribar a
una solució amb el Departament d’Educació per a la construcció d’un nou centre, i que aquesta
es podria concretar d’aquí a poques setmanes. Dulsat vol deixar clar el compromís del govern i
el treball “setmanal” que es fa: “Som insistents i no hem deixat de reclamar solucions. Podríem
dir que hi parlem setmanalment.” Tant Lozano com Dulsat coincideixen a remarcar que Lloret
requereix una anàlisi especial, una excepció, arran del gran nombre d’alumnes de matrícula viva
o escolarització fora de termini.

Un sistema esgotat

Lozano denuncia que fa anys que aquesta situació es manté i, ara mateix, ja considera que “s’ha
cronificat”. Davant d’això, exigeix que es faci més força sobre el Departament d’Educació i es
recordi que el 2019 la Generalitat va prometre fer un nou IES escola i no es va complir.

L’alcalde, Jaume Dulsat, explica que les negociacions amb Educació s’han centrat a fer
entendre que la planificació de Lloret no es pot regir com amb la d’altres municipis. En aquest
sentit, Dulsat posa sobre la taula la matrícula viva: “Cada cas que arriba és un repte educatiu. No
és un tema de xifres de més o menys, sinó acadèmic”, i afegeix: “A més, Lloret és un dels
municipis que més persones han rebut arran de la guerra d’Ucraïna.” Amb tot, Dulsat explica que
després d’un intens treball amb el departament, d’aquí a poques setmanes es podrà anunciar
una solució important: “Segurament no la definitiva, però esperem que sigui un pas important”,
diu.

A banda de possibles solucions, la realitat avui dia és molt dura. Segons explica Toni Lozano,
l’any 2019, i ja motivat per la pressió de les famílies, la Generalitat va accedir a obrir un nou
institut a Lloret, l’IES Sant Quirze, amb barracons, els quals encara continuen fent la seva funció
provisional. Aquest es va sumar a l’oferta dels altres quatre instituts que ja hi havia a la població.
Amb aquest nou equipament provisional, però, i tot i tenir cinc instituts, no han millorat gens les
condicions dels estudiants i docents.

Escoles en vermell

Per veure l’abast de la situació, com ara a secundària, i segons dades facilitades per les

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2247094-les-ampa-de-lloret-alerten-que-els-centres-no-poden-mes.html


mateixes AMPA, a infantil i primària –escoles–, els centres de Lloret estan preparats per absorbir
108 grups, i aquest curs les escoles en tenen 128, el que vol dir 20 més dels previstos per la
Generalitat, un 18,51% més de grups classe. I pel que fa als instituts, s’està preparat per absorbir
52 grups d’ESO. Només aquest curs en tenen 62, el que vol dir 10 grups més dels previstos per
la Generalitat, un 19,23% més de grups classe. El 2007, Lloret tenia uns 32.000 habitants i ara
voreja els 40.000, si bé es continua amb els mateixos equipament educatius d’infantil i primària:
sis (cinc públics i un de concertat).



Mitjà: aguaita.cat

Publicat: 27/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 27.320 Lectores

Valor: 516€

URL: https://www.aguaita.cat/noticia/27542/la-rapita-promou-...

La Ràpita promou una recollida d’aliments
amb motiu de la Setmana de la Solidaritat
L’Ajuntament de la Ràpita

, conjuntament amb els

centres educatius de la Ràpita

, promou una recollida d’aliments amb motiu de la

Setmana de la Solidaritat

, emmarcada en la celebració del

Dia Escolar de la No

-

Violència i la Pau

. Esta recollida conclourà amb una commemoració de l’efemèride el dimarts, 31 de gener, a les
11.30 hores, a la plaça del Coc, on participarà el professorat i l’alumnat de 5è de primària i 1r
d’ESO de l’Escola Carles III, l’Escola Horta Vella, el Col·legi Sagrada Família i l’INS Els Alfacs.

La regidora d’Educació

,

Èrika Ferraté

, exposa que “recuperem un acte simbòlic i emotiu que ens reuneix per reivindicar la pau i la no-
violència, a la vegada que fomentem la solidaritat a partir de la col·laboració dels centres
escolars, els quals són un pilar clau en la societat”. L’alumnat podrà lliurar els productes a la
secretaria o consergeria dels centres entre avui i el 31 de gener. Els aliments que lliurin, seran
els que se situaran al terra de la plaça del Coc el dimarts vinent, endreçats de manera que, amb
ells, es dibuixarà la paloma de la pau.

Les persones interessades a sumar-s’hi en aquesta recollida d’aliments, poden portar-los el
dimarts que ve a la plaça del Coc mentre es duu a terme l’acte de celebració del Dia Escolar de
la No-Violència i la Pau. En l’acte, representants de cada classe faran lectura de textos
relacionats amb la solidaritat, la no-violència i la pau, ja sigui en format de conte, manifest,
poesia, relat breu…

Es tracta d’una iniciativa en què l’Ajuntament i les escoles col·laboren amb les entitats Creu
Roja, Siloé i Càritas per recollir aliments i productes de primera necessitat, amb la finalitat
d’ajudar a les famílies necessitades de la Ràpita. La regidora afegeix que “enguany incidim en
aquesta recollida perquè som sabedors que, en aquest moment, les reserves de molts de
productes bàsics estan sota mínims i es fa molt complicat de poder satisfer aquestes necessitats
de les persones amb risc d’exclusió”.

https://www.aguaita.cat/noticia/27542/la-rapita-promou-una-recollida-daliments-amb-motiu-de-la-setmana-de-la-solidaritat


Els productes que més es necessiten en aquests moments són sucre, farina, llet, galetes, cacau
soluble, tomàquet fregit, llegums, oli de gira-sol, oli d’oliva, conserves, productes d’higiene
personal (paper higiènic, gel de cos i xampú) i productes d’higiene per a la llar (lleixiu, sabó per
al rentavaixelles i detergent per a la roba). A banda, per als nadons falta llet en pols i productes
d’higiene (sabó, bolquers i tovalloletes).
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L’Institut Dertosa guanya el primer concurs

d’Escoles de Pastisseria de Catalunya

TToorrttoossaa  Nerea Also

L’Institut Dertosa ha rebut un dolç

reconeixement. Dos estudiants del

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Pas-

tisseria, Forneria i Rebosteria, la Mi-

reia Antolin i la Mae El Ouahi, amb

l’acompanyament del professor i

mestre pastisser Sergio Márquez,

han creat tres elaboracions amb pro-

ductes de km0, cosa que les ha fet

mereixedores del primer lloc al I Con-

curs d’escoles de Pastisseria de Ca-

talunya, celebrat a Sant Vicenç dels

Horts el passat cap de setmana.

Durant tres dies, el municipi del

Baix Llobregat es convertix en la ca-

pital de l’ofici, amb demostracions,

reconeixements i una programació

centrada en la pastisseria. El con-

curs estudiantil va tenir lloc diven-

dres 20, i allí, al centre tortosí, jun-

tament amb 6 escoles més, es va

presentar un pastís, unes postres

de plat i un bombó.

Els dolços preparats per la Mireia i

la Mae van ser treballats prèviament

a l’escola durant tres mesos i segui-

xen la temàtica del concurs, la soste-

nibilitat. Tant els ingredients com els

materials són de proximitat i, al ma-

teix temps també són una reivindica-

ció del producte ebrenc. Estes elabo-

racions, que l’institut posarà a la ven-

da prompte, consistixen en dos bom-

bons molt vistosos de xocolate, amb

mel, mistela i frígola, i un altre d’a-

metlla. Pel que fa al pastís, la seua

base és l’avellana, amb un interior de

pera, moscatell, tot aromatitzat amb

herbes de la zona i mousse d’avella-

na. Les postres consistixen en una

crema de cítrics, sablé de xocolate i

gelatina, també, de mandarina.

“Hem intentat que tots els mate-
rials siguen reciclables, i el produc-
te, de proximitat, i n’hem evitat al-
guns, com els fruits rojos, la fruita
de la passió o el mango, en favor
de, per exemple, els cítrics”, expli-

ca el docent Sergio Márquez, que

afegix  que “el fil conductor han es-
tat les Terres de l’Ebre i el producte
de proximitat”.

El territori està present fins i tot en

els suports on es presenten els plats,

que han estat dissenyats per estu-

diants d’art del mateix institut i fets a

mà per un artesà del Baix Ebre que

es dedica a tallar oliveres per a crear

objectes com safates o cadires. D’es-

ta manera, un altre tret distintiu de la

demarcació, com l’olivera, també for-

ma part del procés. “No teníem cap
elaboració amb oli, i esta és una
manera que hi estiga present. No
són fustes comprades, estan talla-
des a partir d’oliveres d’una finca
de l’Ampolla”, detalla el docent.

Des del centre, celebren el resultat

del concurs, ja que, segons assenya-

len, suposa estar a l’altura de les mi-

llors escoles catalanes i és un reco-

neixement a la faena d’equip, i sen-

yal d’un ensenyament de qualitat i

del treball constant dels i les estu-

diants. “La cara de les alumnes des-
prés de tot el temps i esforç dedi-
cats ha estat molt emocionant. Que
una escola com la nostra guanye és
molt bonic, i que tot el jurat coinci-
dís que les tres elaboracions havien
sigut les millors, dona molt d’orgull.
Si això no et reconforta com a do-

PREMIS

cent, no sé què ho farà”, diu el Már-

quez. En la mateixa línia, remarca la

faena invisible dels docents a l’hora

de formar alumnes que més tard im-

pulsaran el comerç i continuaran

augmentant la qualitat del turisme.

“L’escola contribuïx a crear pro-
fessionals que es puguen quedar al
territori. Estem fent molt bona fae-
na perquè això passe”, apunta, i

conclou que “quan hi ha bona faena
hi ha bons resultats, i en este cas
n’hem estat tots responsables, ha
estat una faena en comú".■

Irene Porta, una estudiant de Psi-

cologia de divuit anys i natural de

Móra d’Ebre, és, des del passat

dissabte, una de les deu finalistes

del concurs de talents Objectiu

Paki 3, organitzat per la Xarxa de

Comunicació Local, i en represen-

tació de Canal TE. La jove cantant

va superar dissabte l’última selec-

ció de candidats d’un concurs

considerat com el precursor d’Eu-

fòria, i que seguix un patró sem-

blant, adaptat a les televisions lo-

cals de Catalunya.

Irene Porta s’hi va presentar per

Canal TE, tal com ho van fer quatre-

cents jóvens de 13 a 20 anys, acu-

dint als càstings que es feien als

estudis de les cinquanta televisions

participants. La morenca ha anat

superant totes les eliminatòries,

fins a situar-se com una de les deu

finalistes.

La pròxima cita per a seguir l’evo-

lució d’Irene Porta és este dissab-

te, 28 de gener, a les 22 h. Se la

veurà realitzant classes de forma-

ció i convivint amb els seus com-

panys i professors durant els prò-

xims caps de setmana (també, el 4

i 11 de març), fins a arribar a la

gran final, prevista per al dia 18 de

març, quan es farà la gala final.

Fins ara ha mostrat molta adapta-

ció als diferents estils i, a priori, té

les mateixes opcions de guanyar

que els seu rivals. “El que vull és
aprofitar totes les coses bones
que els pròxims dies m’aporta-
ran”, deia emocionada al progra-

ma L’Ebre al Dia, dilluns passat.

El cap de setmana passat, acom-

panyada dels seus pares i dels

amics, va assistir a una rebuda ins-

titucional organitzada per l’alcalde

Rubèn Biarnès i l’Ajuntament del

seu poble. Ara, un grup de segui-

dors ha penjat una pancarta al

pont del riu Ebre per a animar la

població a donar-li suport amb els

seus vots.

Canal TE també ha mobilitzat els

seus mitjans per a ajudar Irene Por-

ta a aconseguir el màxim suport.

Durant tota esta setmana el maga-

zín L’Estret de Magallanes li dedi-

carà un espai diari, i els vídeos que

s’aniran veient es distribuiran per

les xarxes socials, ja que un dels fe-

nòmens que està generant Objec-

tiu Paki 3 és que està provocant el

creixement de l’audiència entre el

públic juvenil, el mateix fenomen

que es va produir amb TV3.

En este sentit, Roger Font, en re-

presentació de la direcció de Canal

TE, ha fet una crida als ebrencs, i

als mitjans de comunicació, per tal

que en els pròxims dies es canalit-

ze, a través de les xarxes socials, el

suport que necessita Irene Porta

per a obtenir el millor resultat pos-

sible, una crida que és, a la pràcti-

ca, una campanya de suport. ■

Irene Porta, de Canal TE, finalista del concurs de talents ‘Objectiu Paki 3’
Dissabte, 28 de gener, a les 22 h, la jove cantant de Móra d’Ebre iniciarà la competició al concurs musical organitzat per la Xarxa

Dos estudiants del cicle formatiu de grau mig de For-

neria, Pastisseria i Confiteria han elaborat tres dolços

amb productes ebrencs i de proximitat que les han fet

mereixedores del reconeixement

A MÉS

■ A més del concurs d’Escoles, du-

rant les Festes de Sant Vicenç dels

Horts també s’han entregat els

premis Fava d’Or i Fava de Cacau

als millors productors artesans de

Catalunya. D’entre els premiats, es

forma la llista dels 50 millors esta-

bliments, en què es troben tres

pastisseries ebrenques que han re-

validat la seua permanència a la

llista: la pastisseria Larrosa de Flix,

Peralta pastissers de Tortosa i la

pastisseria Bahia de l’Ampolla.

Les millors pastisseries

de Catalunya
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n La religiosa sor Lucía Caram ha 
aconseguit aturar el desnona-
ment a Manresa per part de la im-
mobiliària Solvia d'una família 
amb dos fills petits, un dels quals 
pateix paràlisi cerebral. 

El llançament s'havia de pro-
duir dimarts vinent, dia 31 de ge-
ner, però finalment la religiosa ha 

aconseguit mediar amb la immo-
biliària del Banc de Sabadell, per 
vitar que la família en qüestió 
«anés al carrer».  

El cas va arribar a mans de la 
monja fa dues setmanes a través 
d'un correu electrònic. La família 
afectada és una parella jove, amb 
un nen de sis anys que té paràlisi 
cerebral i  i una nena de dos, que 
forma part del programa d'infàn-
cia Invulnerables, en qual col·la-
bora la Fundació Convent Santa 
Clara de Manresa. 

Des que va tenir coneixement 
del cas, sor Lucía Caram va bus-
car una via de mediació amb la 

immobiliària per aturar el desno-
nament. Ahir dijous la religiosa va 
comentar que els serveis de me-
diació política i social de Solvia 
van escoltar les seves reclamaci-
ons i «ja han presentat al jutjat la 
petició de suspensió del llança-
ment», segona va explicar. 

En un vídeo publicat al seu per-
fil d'Instagram, la religiosa va vo-
ler agrair la immobiliària, l'equip 
del projecte Invulnerables de la 
Fundació La Caixa i l'Ajuntament 
de Manresa per fer possible la me-
diació i permetre «que la família 
pugui gaudir de la pau i el benes-
tar que necessita el seu fill». 

Lucía Caram atura el desnonament d’una 
família amb un fill amb paràlisi cerebral

REDACCIÓ. MANRESA

u La immobiliària Solvia ha 
presentat al jutjat la petició de 
suspensió del llançament que 
s’havia de fer el 31 de gener

Antoni Massegú 
serà el director 
de l'escola 
pública hereva 
de la Joviat
GEMMA CAMPS. MANRESA

n El dirigent de Junts i actual regi-
dor d’Esports a l’Ajuntament de 
Manresa, Antoni Massegú, serà el 
curs vinent el director de  i, fins el 
desembre passat, director l’Esco-
la d’Ensenyaments Obligatoris 
hereva de la Joviat. El centre va de-
manar a la Generalitat fer el salt de 
centre concertat a escola pública, 
i el govern ho va entomar, tal i com 
va informar aquest diari el no-
vembre passat.   Massegú també 
era fins fa poc cap dels Serveis Ter-
ritorials de Polítiques Digitals i 
Territori de la Catalunya Central. 

La Joviat deixarà de ser un cen-
tre concertat pel que fa als estudis 
obligatoris (infantil, primària i 
ESO), que es donen a la seva seu 
de la Muralla de Sant Francesc. 
Passarà a ser públic i a dependre 
de la Generalitat. 

Massegú és professor de se-
cundària des de l'any 1998. Ha 
exercit als instituts Lacetània de 
Manresa, Milà i Fontanals d'Igua-
lada i Cal Gravat de Manresa, on 
també va ocupar el càrrec de di-
rector durant vuit anys, fins al 
2016, en què va passar a ser direc-
tor dels Serveis Territorials d'En-
senyament a la Catalunya Central. 
Posteriorment va ser nomenat di-
rector general de Centres Públics 
del Departament d'Ensenyament 
(2017-2018).  L'any 2018 va tornar 
a les aules i el novembre del 2020 
va ser designat director dels Ser-
veis Territorials de Presidència a 
la Catalunya Central. Actualment, 
a banda de regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de Manresa, és pro-
fessor de matemàtiques a l'Insti-
tut Cal Gravat.

El dia que Manresa va arribar als -17

n El gener del 2023 serà recordat 
com un mes fred a Manresa amb 
mínimes de fins a -6 graus (el dia 
21) i -5,7 (dies 22 i 23). Però 
aquests registres queden lluny de 
l'episodi de fred siberià que fa 38 
anys va afectar Catalunya i que a 
la capital del Bages va enviar el 
termòmetre fins a uns durs -17 
graus. De fet, a la Catalunya cen-
tral s'hi van registrar les mínimes 
més extremes de tot el país. 

Era el de gener del 1985. El fred 
va començar a deixar-se notar els 
dies 3 i 4, amb mínimes de -7 
graus, però va ser el dimarts 8 i el 
dimecres 9 quan el fred va ser més 
fort, amb -16 i -17 graus, respecti-
vament. I a més de fred, neu, que 
va caure entremig, el dia 5. 

Tot això va deixar un paisatge 

siberià a Manresa, que en aquella 
ocasió va merèixer més que mai el 
sobrenom de Manrússia. Tal com 
recollia aquest diari en les seves 
pàgines, les escenes amb gel pen-
jant dels balcons, teulades i arbres 
es va repetir per tota la ciutat. Un 
episodi de fred tan brutal a Man-
resa no es veia des del 1971, quan 
es van assolir els -19 graus. 

La mínima oficial va ser de -17 
graus, de matinada, tot i que al-
guns termòmetres de particulars 
van arribar més avall, fins als -20 
graus, relatava en una crònica del 
10 de gener Regió7. El terra dels 
carrers era blanc, ja fos per la neu, 
el gel o la  potassa que es va haver 
de repartir. I a l'hora de circular 
era igual de perillós fer-ho en cot-
xe que a peu: el servei de trauma-
tologia de la ciutat va veure incre-

mentades les atencions a urgèn-
cies degudes a relliscades de via-
nants. Les lesions més freqüents 
van ser, a part de cops, fractures 
als canells i al coll del fèmur. 

El consum de gas també es cal-
cula que va augmentar aquella 
setmana entre un 25 i un 30% a les 
llars manresanes i, això, va provo-
car una baixada de la pressió que 
es va notar especialment al barri 

de la Font dels Capellans. 
Les escoles van haver d'ajornar 

el retorn a l'aula després de festes. 
Ho van fer entre un i dos dies des-
prés. I a municipis de la comarca, 
alguns centres tampoc van poder 
començar per problemes a les ca-
nonades, congelades, (cas del 
Pare Algué de Manresa i de l'Es-
quitx de Sallent) o per problemes 
a la calefacció (les escoles Mont-
serrat i Sant Vicenç, ambdues de 
Sant Vicenç de Castellet). 

Una de les intervencions curi-
oses d'aquells dies és el rescat 
d'un veí de Santa Maria d'Oló que 
«es glaçava dins  d'un portal del 
barri del Xup», va recollir aquest 
diari. L'home, d'uns 40 anys, «ha-
via passat de mala manera la nit» 
i va ser traslladat per la policia a 
l'hospital.

u El gener del 1985, un episodi de fred siberià va deixar imatges insòlites de neu i gel als carrers

PAU BRUNET. MANRESA

Estalactites de gel a balcons i façanes de cases, i fonts de Manresa completament gelades el gener del 1985 JORDI TRILLA / ALBERT OBRADORS

Manresa ha viscut 
aquest mes mínimes de 
fins a - 6 graus, però fa 
38 anys el fred siberià 
va fer que s’arribés a -17

ANUNCI
De l’Ajuntament de Navàs (Bages) sobre l’aprovació inicial del projecte de modificació 
puntual la del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
El Ple de la Corporació Local en sessió ordinària de data 19 de setembre del 2022, ha 
acordat, per unanimitat, aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Navàs, per a la correcció d’una errada material, que 
consisteix en modificar el sistema d’equipament esportiu i recreatiu (E5) a equipament 
docent (E1), a una part de l’àmbit de l’esplanada del pavelló blau municipal.
La qual cosa es fa pública en compliment del previst a l’article 85.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, mitjançant la 
inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió comarcal i al tauler electrònic de 
l’Ajuntament, per tal que en el termini d’un mes, comptador a partir de la darrera publicació 
de les abans esmentades, qualsevol que ho consideri convenient pugui consultar 
l’expedient administratiu que s’està tramitant a l’efecte i presentar les al·legacions, reclama-
cions i/o suggeriments que estimi oportunes.

L’Alcalde
Genís ROVIRA BARAT
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Gamificació i Minecraft al Col·legi Pureza de María
Un apassionant i motivador món s'obre amb la tecnologia i les aplicacions del futur. Treballar el currículum de
Ciències Socials des del joc és possible i els alumnes de 4t d'ESO l'han demostrat. Durant aquest inici del
segon trimestre, el Col·legi Pureza de Maria Sant Cugat ha utilitzat Minecraft for education, la versió educativa
del videojoc, per a treballar la Revolució Industrial i el moviment obrer de principis del s.XX.

  Demana cita, ara!

Projecte de gamificació amb Minecraft del Pureza de María de Sant Cugat. FOTO: Cedida

En què consisteix aquest projecte de gamificació amb Minecraft?

S'ha plantejat una experiència d'aprenentatge significativa i amb transferència al món al qual vivim, creant i
planificant el projecte des de zero. El punt de partida va ser la sortida cultural a la Colònia Güell, on van
conèixer de primera mà com vivien els obrers i com s'estructurava el conjunt d'instal·lacions lligat a una fàbrica
tèxtil del s. XX, i la seva organització diària.

Els plantegen el repte amb l'objectiu final de crear una visita virtual a una colònia tèxtil en la qual aparegués
com funcionava la fàbrica, com s'organitzava, quins problemes tenien les colònies industrials del s. XIX, i si, fins
i tot, seria factible avui dia. A més de construir una fàbrica impulsada per l'energia hidràulica, que apareguin
treballadors explicant el procés de producció, havien de crear personatges programats que expliquessin els
diferents moviments obrers, edificar els serveis de la colònia, les cases, etc. Amb una planificació estratègica i
organització de grup prèvia, van crear diversos edificis com l'Església, biblioteca, escola, ateneu, teatre,
cooperativa…

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/educacio/collegi-pureza-maria-engega-projectes-gamificacio-minecraft-secundaria_2177977102.html
https://pmaria-santcugat.org
https://pmaria-santcugat.org/entrevista-personal/


Alumne del Col·legi Pureza de María de Sant Cugat aprenent amb el projecte de gamificació amb Minecraft.
FOTO: Cedida

Amb aquest videojoc han pogut crear experiències d'aprenentatge basat en el joc amb les quals es poden
treballar habilitats STEM, desenvolupar la creativitat i plantejar experiències de col·laboració i resolució de
problemes entre els estudiants; al mateix temps que treballen les competències del futur.

Els projectes, que s'han generat en grups de 4 a 6 membres, han estat avaluats en funció de la seva precisió
històrica i la seva presentació atractiva. El resultat ha estat excel·lent i l'alumnat ha demostrat ser capaç
d'analitzar en profunditat el tema amb aquests recursos innovadors i divertir-se aprenent.

  Demana cita, ara!

https://pmaria-santcugat.org/entrevista-personal/
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Vilafranca treballa per reduir
l’abandonament escolar prematur, que ara
és d’un 14,5% | RTVVilafranca
El nombre de joves que deixen d’estudiar després de l’ESO ha baixat a Catalunya però encara
és el 14,8%, per sobre de la mitjana d’Espanya i de la Unió Europea.

En l’última dècada, aquesta xifra s’ha reduït un 18% ja que l’any 2008 era del 32,9%, però
Catalunya encara ocupa les primeres posicions en abandonament escolar prematur.

L’Abandonament Escolar Prematur és un dels principals problemes del sistema educatiu català.
Així ho evidencien, des de fa anys, els informes especialitzats. Aquest abandonament fa
referència a tots aquells joves d’entre 18 i 24 anys que, tot i haver obtingut l’ESO, no ha
continuat amb estudis postobligatoris. La cap del servei d’educació Dolors Peñafiel comenta
quines són les dades a Vilafranca i que l’abandonament escolar, igual que el fracàs, és un
fenomen multifactorial.

També ho explica així el director de l’institut Alt Penedès, Carles Rull, que comenta que el grau
d’abandonament és preocupant.

Dolors Peñafiel explica que a Vilafranca es treballa de forma intensa amb diferents eines, com
ara el programa Noves Oportunitats Educatives i també es compta amb la taula
professionalitzadora, amb més de 40 agents implicats. Destaca també el projecte Xcelence, en
el qual participen 800 alumnes de quart d’ESO de totes els centres.

La regidora d’educació Xell Montserrat apunta que l’orientació és clau.

Al Centre de Formació d’Adults Públic (CFA) de Vilafranca, amb seu també a Sant Sadurní,
ofereixen cursos de tota mena, entre ells el graduat d’educació secundària obligatòria. El seu
secretari, Iñigo Bordonaba, explica com les persones que van abandonar els seus estudis quan
eren joves veuen cada cop més la importància de seguir formant-se

La Marta Palomares té 40 anys i és una de les alumnes del centre de formació d’adults. Està
formant-se per treure’s el graduat d’educació secundària obligatòria perquè volia cursar auxiliar
d’infermeria i sense el graduat no podia accedir-hi.

Des del centre d’adults expliquen que aquest curs han notat un increment de persones que
volen accedir als estudis en l’etapa adulta.

Segons un informe de la Fundació Bofill l’abandonament escolar prematur no afecta tots els
grups socials de la mateixa manera: abandonen més els nois, de famílies amb baix nivell
d’ingressos, amb progenitors amb feines no qualificades, immigrats, de minories ètniques i que
viuen en zones rurals. L’entitat demana un pla de xoc urgent a Catalunya per lluitar contra
aquest abandonament.

https://www.rtvvilafranca.cat/2023/01/vilafranca-treballa-per-reduir-labandonament-escolar-prematur-que-ara-es-dun-145/
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Alcarràs urbanitza la zona on Educació instal·larà
les aules prefabricades del segon institut -
Teleponent

Societat

Alcarràs urbanitza la zona on Educació instal·larà les aules prefabricades del segon institut

Lo Casino acull una reunió multitudinària amb l'alcalde, Jordi Janés, Educació, Ampes i claustres
docents dels centres educatius del municipi

Per

WhatsApp

L' Ajuntament d'Alcarràs està accelerant a través dels departaments tècnics municipals
d'Urbanisme i d'Educació "la urbanització dels terrenys on s'ubicarà el nou institut a la zona del
Saladar", afirma l'alcalde, Jordi Janés, ja que el pròxim curs 2023-24 "el departament d'Educació
instal·larà aules prefabricades que acolliran tres noves línies d'ESO dels que seran alumnes del
segon institut, però l'objectiu és que es construeixi l'edifici que albergarà el nou centre educatiu de
Secundària del municipi".

Janés, qui ha participat aquest dimarts en una reunió multitudinària a Lo Casino amb Claudi Vidal,
director dels serveis territorials d'Educació a Lleida, mares, pares, caps  d'estudi i claustres de
professors, ha dit que "tot i que segon institut tardarà tres o quatre anys en edificar-se,
continuarem treballant per acabar amb el col·lapse que tenim a les aules, ja que a l'actual institut
d'Alcarràs hi ha cursos amb 7 línies i als col·legis es continuen emprant aules o el gimnàs com a
menjador escolar per manca d'espai i massificació de l'alumnat".

Les associacions de mares i pares dels centres educatius d'Alcarràs i claustres de professors han
acudit a la reunió convocada per Educació i durant la qual "el departament ha explicat que de
forma provisional el pròxim curs començarà amb aules prefabricades per als alumnes del segon
institut, amb tres línies per a l'ESO i dos de Batxillerat, però com que no hi ha suficient demanda
de Batxillerat, el curs començarà amb les tres classes de Primer d'ESO", ha detallat l'alcalde.

Educació també ha informat al consistori que abans del pròxim mes de setembre es donarà a
conèixer l'equip directiu del segon institut i també la metodologia que s'impartirà al nou centre.

Metodologia del nou centre, preocupació de les mares i pares

"La principal preocupació de les mares, pares i de la comunitat educativa és saber quin mètode
d'estudi tindrà el nou institut, i també on s'ubicarà; per això, des del consistori estem prioritzant la
urbanització de la zona del Saladar on, ara ja sí que podem afirmar, es construirà el tan esperat
segon institut d'Alcarràs", ha asseverat l'alcalde.

" En el darrer any i mig, sobretot, hem demanat cita amb el conseller en diverses ocasions per a
traslladar-li personalment la necessitat d'un segon institut al poble i fer-lo coneixedor de la
massificació a les aules. Ara   celebrem que Educació vulgui construir el segon institut, creiem que
ha valgut la pena insistir en quelcom que és necessari, que les alcarrassines i alcarrassins puguin
tenir una educació digna i de qualitat en unes infraestructures dignes, no només per a les i els

https://www.teleponent.cat/alcarras-urbanitza-la-zona-on-educacio-installara-les-aules-prefabricades-del-segon-institut/
https://www.teleponent.cat/alcarras-urbanitza-la-zona-on-educacio-installara-les-aules-prefabricades-del-segon-institut/


alumnes, també per al personal docent, perquè puguin fer la seva feina en condicions."

"Invertir en  l'educació dels nostres infants és invertir en el futur del nostre poble",  conclou Jordi
Janés.
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L’Escola Madorell de Molina de Rei inicia el
projecte d’innovació educativa en aliança
amb els Centres Científics i Tecnològics de
la UB essent la tercera del Baix Llobregat -
Llobregat Digital
El centre forma part del programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, en el que ja han
participat 36 centres educatius d’arreu de Catalunya.

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

La cap d’estudis de l’Escola Madorell, Olga Baqués, ha explicat que pel centre educatiu formar
part del projecte Magnet “dóna resposta als reptes del centre de consolidar i millorar el projecte
educatiu”.

Baqués ha afegit que aquest curs s'ha triat un projecte central vinculat amb els #ODS, l'aigua,
perquè els alumnes esdevinguin persones crítiques i compromeses, obrint-se així a l'entorn més
proper de l'escola.

A més, la cap d’estudis ha afegit que el partenariat amb el CCiTUB respon a la voluntat del
centre d’enfortir els aprenentatges científics i tecnològics.

El partenariat amb el CCiTUB aportarà a l’Escola Madorell l’expertesa i el coneixement per
generar projectes motivadors per l’alumnat, docents i famílies de l’escola.

El director del CCiTUB, Juan Fran Sangüesa, ha afirmat que: “sempre hem apostat per fomentar
i divulgar la cultura científica, però a més, amb aquesta aliança volem traslladar la passió per la
ciència a l’alumnat de l’Escola Madorell”.

La cap del programa magnet a la Fundació Bofill, Roser Argemí, ha afirmat que “sense un equip
docent amb ganes de renovar pedagògicament el centre, magnet no seria possible, i a l’Escola
Madorell aquesta voluntat i compromís hi és”.

Argemí ha destacat també que: “la part d’equitat del programa d’innovació interpel•la molt a les
administracions que han de posar mesures perquè totes les escoles de Molins de Rei siguin
referents i tinguin aquest imant per a les famílies”.

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

Per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, la presentació ha comptat amb la participació de

https://www.llobregatdigital.cat/noticia/81403/lescola-madorell-de-molina-de-rei-inicia-el-projecte-dinnovacio-educativa-en-alianca-amb-e


l’alcalde, Xavier Paz, que ha manifestat el compromís del consistori molinenc amb el projecte i
ha convidat l’alumnat de l’Escola Madorell a compartir amb el municipi tots els coneixements i
aprenentatges que generin els projectes amb el CCiTUB.
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Parets del Vallès renova els espais exteriors
de les escoles públiques amb el projecte
‘Transformem els patis’ - Parets del Vallès
El municipi ha transformat els patis de l’Escola Municipal Pau Vila, l’Escola Pompeu Fabra,
l’Escola Vila Parietes i l’Escola Lluís Piquer

L’Escola Municipal Pau Vila, l’Escola Pompeu Fabra, l’Escola Vila Parietes i l’Escola Lluís
Piquer han renovat els seus espais exteriors a través del projecte ‘Transformem els patis’,
impulsat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. Les millores obtingudes tenen l’objectiu de fer
els patis més inclusius, naturalitzats i amb perspectiva de gènere, per tal que els alumnes passin
més estones a l’aire lliure.

La regidora d’Educació, Casandra Garcia, destaca que “el projecte pretén que els infants puguin
estar més estona a l’aire lliure i en unes millors condicions. El ciment i les tanques han quedat
obsolets, els patis s’han de convertir en espais més educatius, inclusius i amb visió de gènere
per acollir algunes activitats que es fan a les aules, però que també es poden fer a l’exterior”.

Algunes de les millores aplicades a l’Escola Municipal Pau Vila, a través del projecte, han estat
en el pati d’educació infantil on s’ha introduït un sorral, un rocòdrom, una pèrgola, vaporitzadors,
estructures de fusta a terra, cuinetes, jardineres, un tipi, taules i la reubicació de l’espai de l’hort.
Pel que fa al pati de cicle inicial, queda pendent un sorral, un tobogan, més arbres, grades i una
estructura de fusta, entre altres.

Una altra de les escoles que han renovat espais gràcies al projecte és l’Escola Pompeu Fabra,
entre les més destacades hi ha un canvi de distribució dels espais, més multifuncionals i la
introducció de zones de relaxació, lectura, joc simbòlic i teatre. A més, els elements nous que
s’han afegit estan fets amb productes naturals com la fusta i s’ha donat més importància a l’arbre
que ja existia i se l’ha envoltat d’un banc i jardineres.

Pel que fa a l’Escola Vila Parietes, el pati ha incorporat amb el projecte, gespa, una caseta petita
de fusta, una cuineta de fusta i un circuit perquè hi passin els nens. Quant al d’adults, alguns
canvis han estat la introducció de zones de gespa, una pèrgola, jardineres i un circuit de fusta,
mentre que en els pròxims mesos s’hi farà un amfiteatre.

El darrer centre educatiu, l’Escola Lluís Piquer també ha afegit elements nous mitjançant el
projecte al pati dels petits, al dels mitjans i al dels grans. El dels petits disposa ara de dos
sorrals, estructures d’equilibri o una cuineta i el dels mitjans, d’una pèrgola, bancs, àgores, un
sorral i millores a l’hort. Pel que fa al dels grans, s’hi ha incorporat un armari per guardar les
joguines, igual que en el dels petits i mitjans, i està pendent de nous canvis i millores.

En aquest sentit, el projecte de ‘Transformem els patis’ s’ha portat a terme a totes les escoles
públiques d’infantil i primària de Parets per a renovar els patis. Concretament, la iniciativa
concep els espais exteriors de les escoles, no només com a zones d’esbarjo i de lleure, sinó
també com a espais d’aprenentatge. És a dir, es poden fer les classes i ensenyar les matèries
que imparteixen dins de l’aula a fora al pati. En total, l’Ajuntament ha destinat més de 160.000€
al projecte ‘Transformem els patis’. 
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Les AFA del Tarragonès exigeixen un acord
transparent sobre els menjadors escolars
El passat 15 de desembre el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) informava 38
associacions de famílies, mares i pares d’alumnes (AFA/AMPA) del Tarragonès que la gestió
dels menjadors escolars passaria a ser gestionat per aquest consell comarcal.

Al·legaven motius jurídics d’obligat compliment, que a la reunió d’ahir 25 de gener amb les AFA
es va veure clarament que o bé no eren tan certs, o bé, s’ha fet un pas enrere arran del soroll
que hem fet les AFA del Tarragonès.

Ahir dimecres, quatre representants del CCT, van explicar els seus motius i argumentacions.
Durant les quasi dues hores d’una reunió aparentment cordial, es van fer declaracions
contradictòries amb allò inicialment comunicat i les AFA/AMPA asseguren haver constatat
una manca de rigorositat jurídica per part del CCT. Finalment, van oferir a l’AFA posposar un
any més el model actual i continuar parlant en els mesos vinents.

Les AFA exigeixen un acord clar i transparent a les administracions competents, en el que
se’ls garanteixi un marc jurídic que permeti la gestió del servei de menjador com fins ara, sense
interpretacions subjectives, i en paral·lel que el CCT atorgui a totes les AFA del Tarragonès que
ho sol·licitin, un conveni de 4 anys per la gestió del servei de menjador. Volen que es respecti la
llei d’educació de Catalunya i la seva disposició addicional vint-i-novena, on es garanteix el dret
de les AFA a gestionar el servei de menjador.

Volen tranquil·litat als nens i nenes usuàries del servei i també a les persones
treballadores que durant uns dies han vist penjar d’un fil el seu lloc de treball. “I aquesta és
la realitat, si tot això passa, grans grups empresarials s’enduran les licitacions, moltes persones
del nostre entorn perdran la seva feina i la qualitat del servei empitjorarà notablement. Això
volem per la nostra comarca del Tarragonès? L’acord actual, per tant, no soluciona el problema
de fons i per aquest motiu hem presentat una moció a l’Ajuntament de Tarragona en què
s’exigeixen un conjunt de mesures”:

● Que l’Ajuntament insti al CCT a buscar alternatives a la proposta de la Generalitat i cerquin
alternatives que no perjudiquin ni excloguin a les AFA, sinó treballar conjuntament amb elles.

● Que l’Ajuntament insti a la Generalitat de Catalunya a què declari nuls de ple dret, els actes
dictats en l’acord de govern GOV/172/2022, de 30 d’agost que es refereixen a la gestió del
menjador, pel qual es modifica l’annex de l’Acord GOV/128/2021

● Que l’Ajuntament formuli a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat una sol·licitud de
dictamen per tal de revisar si l’acord abans esmentat pot limitar l’exercici de les AFA en la gestió
dels menjadors, i si l’acord esmentat de govern pot establir resolucions que siguin contràries a
les lleis vigents, com la LCSP, la LEC i la LRJSP.

● Que l’Ajuntament insti a la Generalitat a incorporar en l’avantprojecte de llei de contractació
pública de Catalunya, els articles necessaris perquè quedi regulada la gestió dels menjadors
públics per part de les AFA tant en modalitat directa com indirecta de forma indefinida.

https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/afa-tarragones-acord-menjadors-escolars


Les AFA són entitats sense ànim de lucre, components fonamentals de la comunitat
educativa, famílies que desinteressadament dediquen el temps per millorar el sistema educatiu,
famílies que treballen amb i per les famílies i ens cuidem de mantenir el tracte directe, amb
persones darrere del taulell, del telèfon o per via electrònica. Es preocupen per garantir ratis de
monitoratge, generalment per sota de les exigides per llei, garanteixen una qualitat del menjar i
del servei i impulsen projectes de dinamització dels espais de migdia. Fan la vida més fàcil a
tota la comunitat educativa.

Asseguren que seguiran lluitant, fins que es reconegui el paper fonamental de les AFA en la
participació de la gestió del servei escolar de menjador que tenen des d’abans de l’any 1996,
regulada per l’article 10 del decret 160/1996 i posteriorment recolzada per la disposició
addicional 29a de la Llei d’Educació del 12/2009.

Algunes administracions, però, encara insisteixen a buscar la manera d’apartar les famílies de la
gestió del menjador aprofitant la intencionada inacció del Departament d’Educació, que no ha
pres cap mesura ni directriu per a frenar aquestes dinàmiques tot i haver reconegut que no hi ha
cap impediment legal perquè les AFA gestionin el menjador escolar.
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L'AFA de l'escola bressol la Quitxalla de
Vilabertran critica el tancament de
l'equipament
ACN Vilabertran - L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola bressol la Quitxalla de
Vilabertran (Alt Empordà) s'ha mostrat crítica amb el tancament de l'equipament. El govern local
ha decidit no renovar la concessió que tenia per l'escola infantil i retornar la competència al
Departament d'Educació. Aquest ha anunciat que oferirà el primer cicle d'educació infantil per a
alumnes d'entre 1 i 3 anys a l'escola rural que hi ha a Vilabertran. Actualment la llar d'infants
compta amb 27 alumnes però diverses famílies temen que no tinguin plaça pública a partir de
l'any vinent i per això ja estan canviant els fills de centre. Les famílies denuncien que els nadons
a partir de 16 setmanes desapareixeran.

Aquest curs s'acaba la concessió de l'escola bressol la Quitxalla que té l'Ajuntament de
Vilabertran. El contracte ha durat deu anys i ara tocava tornar-lo a licitar. Malgrat tot, el consistori
ha aprovat per majoria absoluta no convocar aquest procés i retornar la competència al
Departament d'Educació. La intenció és que el Govern ofereixi a partir del curs vinent el primer
cicle d'educació infantil dins de l'escola rural que hi ha al municipi.

Això fa que els alumnes d'entre 1 i 3 anys passin directament a l'escola rural. Però diverses
famílies temen que no hi hagi prou places públiques per a tothom i ja han començat a canviar
alguns dels alumnes de centre per garantir la continuïtat a partir del curs vinent. Actualment hi ha
27 alumnes, tot i que es preveu que en els propers mesos n'hi hagi menys perquè algunes
famílies ja s'hauran canviat d'escola bressol. L'AFA ha recordat que habitualment les matrícules
creixien a partir del gener, a diferència del curs actual.

Les famílies protesten pel tancament perquè consideren que l'equipament és necessari, sobretot
perquè Vilabertran no segueix la tendència d'altres poblacions petites amb baixa natalitat.
Creuen que hi ha prou alumnes com per mantenir el centre i no incorporar-lo a l'escola rural que
hi ha al poble. A més, han recordat que la població de Vilabertran ha crescut en els últims anys i
a l'octubre ja hi havia més de 1.000 persones empadronades.

Per altra banda, han protestat per la supressió de les places per a nadons a partir de 16
setmanes, just quan s'acaba el permís de maternitat. Exigeixen que hi hagi places per a les
mares que s'han de reincorporar a la feina, tal com passa ara a la Quitxalla.
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Alumnes de l’escola Camps Elisis de Lleida
participen al taller de sensibilització ‘Ull a
les Aules’ | Lleida.com
Els tallers de la FFS i la Clínica ILO formen part del projecte ‘L’Aventura de la Vida’,
promogut per la Paeria. El projecte es basa en la promoció de la salut i desenvolupament
d’habilitats per a la vida amb la implicació de tota la comunitat educativa: pares, mares,
alumnat i mestres. Disposa d’un material educatiu pels infants (àlbum de cromos), una guia
didàctica per al professorat i una altra per a les famílies, així com altres propostes
complementàries. El programa està adreçat a infants de 8 a 11 anys (de 3r a 6è d’educació
primària).

Davant l’èxit de la iniciativa està previst que es facin més sessions d'‘Ulll a les Aules’  durant els
mesos de febrer i abril. La FFS realitza campanyes de prevenció i detecció de malalties oculars i
ofereix cursos i tallers de sensibilització en hàbits saludables per a diferents grups d'interès. 
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Terrassa difon el seu model policial contra
l'assetjament escolar - Diari de Terrassa
La Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC) de la Policia Municipal de
Terrassa explicarà el proper dimarts, 31 de gener, el seu programa de prevenció contra
l’assetjament escolar. L’exposició s’inclourà en una jornada formativa centrada en aquesta
temàtica i dirigida específicament als cossos policials d’arreu de Catalunya. La jornada,
organitzada pel cos municipal i en la que hi col·labora l’Escola La Granja Ability Training Center,
es durà a terme en instal·lacions d’aquesta entitat a Santa Maria de Palautordera.

El programa té la finalitat que els agents de les unitats de proximitat i, en concret, aquells que
duen a terme sessions de formació i sensibilització a les escoles, associacions i entitats,
“disposin de més eines i recursos per treballar l’assetjament i la gestió de les emocions”. També,
que puguin tenir com a referència “el model instaurat per la Policia Municipal de Terrassa, per tal
d’adaptar-lo a la realitat dels seus municipis”.

50 agents

En la jornada participaran uns 50 agents procedents de diverses policies locals de Catalunya,
com Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet, Barcelona, Cubelles, Vilanova del Camí, Begues o Les
Franqueses del Vallès. També hi assistiran mossos d’esquadra. Els agents rebran una formació
a càrrec de l’educadora emocional Cristina Gutiérrez-Lestón, directora de L’Escola La Granja,
sobre empatia i gestió de les emocions. Gutiérrez-Lestón ha participat en els darrers mesos en
diverses activitas amb el cos local terrassenc.

https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2023/01/26/terrassa-difon-el-seu-model-policial-contra-lassetjament-escolar/


Xerrada de la Policia Municipal en una escola de Terrassa

La regidora de Via pública, Protecció Civil i Seguretat, Patricia Reche, que participarà en la
jornada de formació, considera “molt important” impulsar formacions policials com la que lidera la
Policia Municipal de Terrassa: “Primer, perquè són una bona eina per compartir pràctiques
d’èxit entre cossos per tal que puguin ser replicades a altres llocs, com en el cas del programa
contra l’assetjament escolar del nostre cos municipal. I, en segon lloc, també perquè ens
permeten seguir avançant cap a la policia de proximitat que volem”.

La URMEC presentarà el seu servei de prevenció contra l’assetjament, que es va posar en
marxa l’any 2020 per lluitar i prevenir l’assetjament entre infants i joves tant dins com fora de les
aules.

L’any 2022 la URMEC va dur a terme més de 70 sessions sobre assetjament escolar, arribant a
més de 2.200 alumnes, i va treballar en 13 casos d’assetjament a la ciutat, que van poder ser
resolts en treball conjunt amb les escoles, les famílies i la policia.

Terrassa difon el seu model policial contra l’assetjament escolar
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Noticia L'Hospitalet - lhdigital.cat
El text de la moció insta la Generalitat i l’Ajuntament de L’H a formalitzar el conveni per
garantir el finançament de l’edificació d’aquest centre de Santa Eulàlia, que funciona en
barracons des de la seva obertura el curs 2010/2011.

En aquest sentit es demana incloure la partida per a la construcció del nou edifici en els
pressupostos de la Generalitat per al 2024 i l’elaboració d’un calendari d’execució i termini de
les obres.

Al mateix temps la moció exigeix que el Govern incrementi la quantia fixada per costejar la
construcció d’escoles de primària de dues línies amb l’objectiu de preveure recursos suficients
per edificar equipaments que donin resposta a les actuals necessitats pedagògiques definides
pel mateix Departament d’Educació.

En el torn de participació ciutadana, el sindicat CCOO ha delegat la paraula en Cristian Gil,
president de l’Associació de Famílies de la Paco Candel, qui ha exigit a les administracions
que es posin d’acord i resolguin el finançament de les obres, quantificat en 8,2M€. “Som una
escola d’innovació pedagògica i el nou edifici necessita adaptar-se al projecte educatiu
que s’hi imparteix. El projecte arquitectònic ens enamora. Demanem a Generalitat i a
Ajuntament que es posin d’acord per començar les obres l’abans possible”, ha dit.

En aquest sentit, l’alcaldessa Núria Marín i el regidor d’Educació David Quirós han anunciat que
les converses amb el Departament, intensificades les darreres setmanes, han desencallat les
desavinences entre ambdues administracions sobre l'import de les obres i que el conveni el
signaran en breu.

Segons Quirós, “la setmana passada vam mantenir una reunió tècnica amb el Departament
d’Educació i hi ha acord sobre el finançament dels 8,2 M€”. “Ara només queda ratificar-lo -ha
afegit l’alcaldessa Núria Marín- i tot apunta a que podrem signar l’acord aviat. Hem constatat
que la voluntat del Departament hi és. Tindrem una escola en un edifici que serà un referent
no només per a L’H sinó per a tot Catalunya”.

La resta de grups també han donat suport a la moció i han lamentat la demora de les obres.
Antoni Garcia, com a portaveu d’ERC, partit en el govern de la Generalitat, ha ratificat que “en
les pròximes setmanes es desencallarà la construcció”.

Medalles per a la Guàrdia Urbana

També s’ha aprovat la concessió de medalles d’honor de la Guàrdia Urbana a diferents
membres dels cossos de seguretat que operen a la ciutat. Aquestes distincions reconeixen la
feina diària que fan els i les agents i especialment aquelles accions, serveis i conductes
extraordinàries realitzades durant el 2022.

Enguany les medalles s’atorgaran en un acte públic al febrer a cinc membres de la Guàrdia
Urbana; al sergent de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, Javier Parreño
Gala, i a l’intendent major en cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez
Moreno.

Pel que fa a les mocions individuals, ha tingut el suport del Ple la petició del PP perquè el

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56/11023/15131406


Govern municipal informi sobre l'aplicació i les incidències del Pla local de seguretat de
L'Hospitalet, aprovat el 16 de febrer de 2022 per la Junta Local de Seguretat.

La portaveu del PP Sonia Esplugas, ha instat l’equip de govern a fer balanç d’aquest pla
ara que fa un any de la seva aprovació i ha lamentat que “la sensació d’inseguretat i l’incivisme
vagin en augment i s’hagin estès per tota la ciutat”.

En resposta, el tinent d’alcaldia de Seguretat Ciutadana i Civisme, Pepe Castro, ha dit que el
vot del PSC es favorable a la moció perquè “no tenim problemes en donar informació”. Castro ha
donat dades: “L’H està per sota de la mitjana metropolitana pel que fa a fets delictius, segons
les dades que reporta la Conselleria d’Interior de la Generalitat. De gener a setembre de 2022 es
van incrementar a L’H un 24,5 % els delictes, però, per sota dels registres de ciutats de l’entorn”.

“Sobre el Pla local estem treballant en ell. S’han previst 31 objectius, 115 accions sobre
seguretat ciutadana i convivència, una d’elles és l’Aliança per la Convivència. En aquest mandat
hem incrementat les plantilles tant de Guàrdia Urbana com de Mossos a la ciutat i hem treballat
també per aconseguir més efectius de policia nacional. I sobre el pla Tetra oferirem totes les
dades disponibles a la pròxima Junta Local de Seguretat.”, ha explicat.

Pla de biblioteques, a punt

Arran de la moció de L’HECP on es demana donar compliment als acords del ple aprovats el
2021 en relació al pla de biblioteques i que va quedar desestimada, el regidor de
Cultura David Quirós ha anunciat que aquest pla ja el tenen enllestit i que a finals de febrer
esperen presentar-lo. “Aquest estudi tècnic ens dirà quines necessitats té L’Hospitalet pel que fa
a aquests equipaments i va més enllà dels espais físics”.

Des de L’HECP, la portaveu Ana González ha retret a Quirós que tot i haver-lo interpel·lat
sobre aquest tema en diferents ocasions, “mai ens ha dit que estiguessin treballant en el pla”.
“Cal dialogar amb agents socials i consensuar l’espai a on recuperar la biblioteca
municipal per al barri de Santa Eulàlia”, ha dit, “i si el PSC no la vol, que ho digui”.

El PSC ha deixat a sobre de la taula la moció per impulsar un Pacte per a la transformació i
modernització de la FP i l'aprenentatge al llarg de la vida. Quirós ha anunciat una reunió amb la
Generalitat la pròxima setmana per abordar aquest tema.
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L’Escola Municipal Pau Vila acull la xerrada
de Jaume Espona sobre la història del
centre educatiu - Parets del Vallès
L’acte es va fer ahir, 25 de gener, i va estar presentat per part la vicealcaldessa i regidora
d’Educació de Parets, Casandra Garcia

L’Escola Municipal Pau Vila va celebrar la xerrada oberta al públic Quan el Pau Vila era el patro,
de Jaume Espona, el 25 de gener a la Sala Polivalent, amb motiu del 60è aniversari del centre.
En aquest sentit, la xerrada va tractar temes com la fundació i constitució del Patronat, l’inici de
l’activitat educativa, la ubicació provisional de les aules, l’edifici nou, el pla d’estudis o el nom
del centre. L’acte va estar presentat per part de la vicealcaldessa i regidora d’Educació de
Parets, Casandra Garcia, i va generar molta expectació de la comunitat educativa de l’escola,
comptant amb l’assistència d’alumnes i docents d’avui i que han passat per les etapes d’aquest
centre.

Jaume Espona va exercir durant 44 anys a l’escola on també en va acabar essent director i,
durant la xerrada, va exposar, a més d’anècdotes, la trajectòria de la vida de l’escola a través
d’una recerca documental històrica. Al final de l’acte, l’escola li va fer entrega d’una Dona
d’Aigua amb motiu d’agraïment a la seva tasca i dedicació.

L’escola va iniciar l’activitat educativa el curs escolar 1962-1963 en espais habilitats a les
dependències on actualment es troba Ca n’Oms, com a centre de batxillerat elemental de
preparació per als exàmens finals a l’Instituto de Enseñanza Media Milà i Fontanals de
Barcelona.

Més endavant, a l’any 1968, van començar les obres de l’edifici situat a l’avinguda Pedra del
Diable, que avui acull l’escola, i el curs 1970-1971 els alumnes es van traslladar de manera
definitiva al nou emplaçament. Al llarg dels anys, l’Escola ha evolucionat amb diferents canvis
educatius, des del batxillerat elemental fins a l’actual educació primària, que han anat
 acompanyats d’ampliacions i modificacions a les instal·lacions per tal d’adaptar-les a les
necessitats.

Enguany, el centre celebra el 60è aniversari i, en aquest sentit, la xerrada de Jaume Espona ha
estat un dels actes commemoratius que s’han preparat. Per altra banda, ha convidat a tothom a
participar en la xarxa social Instagram publicant fotografies antigues i actuals de l’escola amb
l’etiqueta #vaiganaralpatro60.
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El Programa d’Educació per a la
Sostenibilitat compta amb la participació de
8.500 alumnes - Canal Terrassa
L’Ajuntament organitza una nova edició del Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de
Terrassa (PEST), que té lloc des d’ara i fins al maig, per proporcionar a les escoles els
recursos necessaris per respectar el medi ambient.

Enguany, hi participaran gairebé 8.500 alumnes d’infantil, primaria i secundària, dels 51
centres de la ciutat que han sol·licitat, en total, 333 activitats. D’aquestes, 303 estan pensades
pels cicles d’infantil i primària, i les altres 30 per a secundària.

L’objectiu del PEST és fomentar l’educació per a la sostenibilitat entre el públic infantil i juvenil
per fer de Terrassa una ciutat saludable i respectuosa amb l’entorn.

El programa, que ja forma part del currículum escolar de la majoria dels centres de la ciutat,
compta enguany amb la participació de 8.475 alumnes (7.575 d’infantil i primària i 900 de
secundària) de 51 centres escolars, dels quals 40 són d’educació infantil i primària; sis de
secundària i cinc d’educació especial.

Aquests infants i joves s’implicaran en les 82 propostes didàctiques que s’ofereixen, de les
quals 12 estan pensades per a l’etapa d’educació infantil, 43 per a la de primària i 27 per a la de
secundària. Totes elles s’articulen en tres àmbits: tallers a l’aula, visites a les instal·lacions
ambientals i activitats a l’Anella Verda.

Les novetats temàtiques d’aquest curs estan relacionades amb l’emergència climàtica, la
biodiversitat urbana, la seguretat alimentària i el malbaratament i el consum responsable
d’energia. En aquestes propostes també s’inclouen les cinc que ofereix l’Observatori de
l’Aigua de Terrassa (OAT); les set de l’empresa municipal Taigua, i les tres de l’Agrupació de
Defensa Forestal de Terrassa (ADF).

Avui se celebra el Dia Mundial de l’Educació Ambiental. Des del curs 2014-15, l’Ajuntament
treballa en el PEST per fomentar la consciència mediambiental entre la comunitat educativa, ja
que està dirigit a l’alumnat dels cicles d’infantil, primària i secundària, principalment. Amb tot,
també inclou diferents activitats dirigides a entitats, associacions i altres col·lectius que
s’imparteixen des d’ara fins al mes de juliol.
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El Vendrell dobla el nombre d’escoles per
fer els cursets 'Aprèn a fer xató'
A partir del 21 de febrer, més de 300 infants i adults del Vendrell, localitats i comarques veïnes
podran inscriure’s als cursets que es desenvoluparan als diferents centres escolars. Com a
novetat, es dobla el nombre d’escoles on poder fer aquests cursets i es canvia la manera de fer
les inscripcions, que seran totalment digital i que es limiten a 30 inscrits per centre escolar.

200 infants nascuts entre els anys 2014 i 2008 podran aprendre a fer el xató vendrellenc als
diferents centres educatius, que han posat els menjadors a disposició de l’Associació
Gastronòmica de la Universitat del Xató i de la Regidoria de Promoció Econòmica. Les escoles
Marta Mata, IE Àngel de Tobies, Pau Casals, Àngel Guimerà, IE Coma-ruga, Sagrat Cor, Àngels
Garriga i el Centre d’educació especial Garbí participen en aquests cursets d’aprendre a fer xató
més inclusius. Una altra novetat d’aquest any és la possibilitat de poder incorporar vinagre halal
als ingredients.

De la mateixa manera, un centenar d’adults (nascuts l’any 2007 en endavant) podran fer el
curset “Aprèn a fer xató” a l’escola Àngel Guimerà el dimarts 28 de febrer, a les 8 del vespre.

Des d’avui i fins al 31 de gener, ja es poden fer les inscripcions mitjançant un formulari.

Per a qui necessiti suport digital o tingui dificultats a l’hora de completar el formulari
d’inscripcions, es pot enviar un WhatsApp al 639 55 08 64 o anar a l’oficina de Promoció
Econòmica (c/ Camí Reial, 15-17, 3a planta) del 25 al 31 de gener, de 9 h a 13 h.

Calendari de cursets “Aprèn a fer xató”

Dt. 21 de febrer, ESCOLA MARTA MATA, a les 17 h

Dc. 22 de febrer, IE ÀNGEL DE TOBIES, a les 14.15 h

Dl. 27 de febrer, ESCOLA PAU CASALS, a les 17 h

Dt. 28 de febrer, ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ, a les 17 h

Dc.1 de març, IE COMA-RUGA, a les 14.15 h

Dc. 1 de març, COL·LEGI SAGRAT COR, a les 17 h

Dj. 2 de març, ESCOLA ÀNGELS GARRIGA, a les 17 h

Dv. 3 de març, CEE GARBÍ, a les 15 h
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“Cada nen treballa al ritme que li cal” | Laia
Bruguera | barcelona | Educació |
L'Econòmic
 Les eines educatives són la millor manera d’aprendre a fer servir les noves tecnologies 

Laia Bruguera - barcelona

La psicòloga Montserrat Garcia és la creadora del mètode d’aprenentatge i entrenament de la
lectura Glifing. El va començar a desenvolupar amb la Universitat de Barcelona (UB) per ajudar
el seu fill dislèctic i ben aviat es va adonar que servia per millorar la velocitat de lectura, la
comprensió i la memòria de tots els nens, fos quin fos el seu nivell. Avui el fan servir escoles,
gabinets de psicologia i famílies de més de 20 països. El mètode acaba de ser reconegut pels
premis SEK Lab Awards com una de les start-ups més innovadores en el camp de l’educació.

Amb sis anys, el seu fill petit li va preguntar què havia de fer per treballar. No volia anar a
l’escola.

Al Mario li va costar molt tota la primària. Va fer classes de reforç i vam estar molt ben atesos per
l’escola i les psicopedagogues amb qui vam treballar, però no va ser suficient. Teníem el
diagnòstic de bloqueig emocional, però molts cops es confon la conseqüència amb la causa. El
bloqueig era el resultat del seu patiment, de veure que no se’n sortia en les tasques que li
demanaven. Quan va fer els deu anys, per fi vam tenir el diagnòstic de dislèxia i és llavors quan
ens vam poder centrar en el problema de base. Com que tenia problemes amb el procés de
descodificació lectora, va arribar a sisè de primària llegint com un nen de primer. Això provoca
molt patiment i una autoestima per terra.

I va idear un sistema per treballar la lectura. Com va ser?

Vaig tenir la sort que a la Universitat de Barcelona (UB) em van ajudar molt i van liderar aquell
projecte. Jo hi vaig arribar amb un problema, i aquest va ser el motor, el detonant. A la UB vaig
trobar el lloc on accedir a tots els documents científics però de manera filtrada, amb una guia. I
vam tirar endavant un mètode d’entrenament lector perquè gràcies a la ciència sabíem millor que
mai com llegia el cervell, coneixíem i diagnosticàvem les dificultats d’aprenentatge també millor
que mai i a més teníem les noves tecnologies que ens permetien oferir un format agradable i, el
més important, totalment personalitzat. Els llibres són els mateixos per a tots, Glifing és el llibre
de Harry Potter, i és diferent en funció de qui l’obri, perquè cadascú rebrà les sessions i també el
contingut que necessita: si tens un nen de sisè que llegeix com un de primer, no li pots posar la
Caputxeta Vermella.

La lectura s’entrena amb jocs d’ordinador. Per què?

El Mario, com tants altres nens amb problemes a l’escola, estava enrabiat amb tot el que era
acadèmic, així que la manera de captar el seu interès era oferint-l’hi en format digital. La idea era
que li demanaríem un esforç important perquè li faríem llegir coses que no llegia bé i li aniríem
demanant una mica més cada vegada, però com a mínim li donaríem en un format que no li
generés rebuig sinó tot el contrari.

https://leconomic.cat/article/2246914-cada-nen-treballa-al-ritme-que-li-cal.html


Quan va veure que aquell sistema podia ajudar molts altres nens?

A la meitat del seu entrenament, el meu fill va fer un salt impressionant. Ni m’ho creia. Ho vam
provar amb nens amb dificultats de diverses escoles de Barcelona i vam confirmar que
funcionava. I de seguida vam decidir fer material no només per als que es quedaven encallats
sinó per a tots, també per als que tiraven milles. Així també treballem la inclusivitat, perquè ja no
tens nens amb problemes que surten de l’aula per fer reforç sinó tots treballant la lectura,
cadascú amb el ritme que necessita. Això és justícia.

Les dificultats de lectura expliquen fins al 60% del fracàs escolar. En som prou conscients?

Crec que cada cop en som més conscients, una altra cosa és que hi vulguem posar remei o no.
Les escoles haurien de tenir lliure accés a un sistema com aquest, que és molt barat, però costa
que l’administració faci un cop de cap.

El Ministeri d’Educació de Xile us va contractar.

Sí, en època de pandèmia, per atendre 10.000 nens. Aquest any també l’administració pública
argentina ha posat en marxa el sistema per a 12.000 nens amb dificultats de lectura. Sap greu
que administracions externes confiïn en nosaltres i al país propi no ens estigui passant. A casa
nostra està triomfant un sistema d’aprenentatge de matemàtiques també amb jocs d’ordinador.
Crec que el que passa és que tothom creu que està capacitat per ensenyar a llegir. Però si fos
tan fàcil no tindríem que entre un 30% i un 50% dels nens llegeixen per sota o molt per sota del
que haurien de llegir. I és la base de molts problemes. Hi ha vegades que nens que no saben
llegir passen inadvertits i els professors no ho detecten, com en el cas dels infants molt
intel·ligents, perquè tenen recursos i ho van trampejant, però els problemes hi són i tenen
conseqüències importants.

I què diria als pares que creuen que a les aules hi ha massa pantalles?

Un ganivet pot matar i no per això deixes d’ensenyar al teu fill com es fa servir. Eines com la
nostra i altres programes educatius són la millor manera d’aprendre a fer servir les noves
tecnologies. No creen addicció sinó que simplement fan el camí de l’aprenentatge el més plaent
possible i sobretot de manera totalment personalitzada, donant a cadascú exactament allò que
necessita.
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