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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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Catalunya avança una setmana la
selectivitat
27.01.2023 - 11:51

|

Actualització: 27.01.2023 - 12:12

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es faran enguany entre els dies 7 i 9 de juny, amb
la qual cosa s’han avançat una setmana respecte d’anys anteriors. Tot esperant que es publiqui
definitivament en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), les dates de la selectivitat i de les
Proves d’Aptitud Pedagògica (PAP) per als estudiants que vulguin matricular-se en graus
d’educació apareixen al Canal Universitats de la Generalitat, una web que reuneix tota la
informació sobre l’accés a la universitat.

Segons que informa aquest canal als estudiants, la pre-matrícula de les PAU començarà el mes
vinent, entre el 17 de febrer i el primer de març, la matrícula es farà entre el 15 i el 26 de maig i
els resultats dels exàmens es faran públics el 22 de juny. La matrícula per als alumnes titulats de
batxillerat en anys anteriors s’ha establert entre el 2 i l’11 de maig.

La sol·licitud de revisió de l’examen es farà entre el 22 de juny i el 26 de juny del 2023, els
resultats de revisió es faran públics el 6 de juliol i fins al 10 de juliol es podrà sol·licitar de veure
els exàmens.

Enguany, les PAU seran com fins ara, atès que la implantació d’una nova selectivitat més
competencial i menys memorística començarà de manera gradual el 2024 i s’aplicarà del tot el
2028.

D’entrada, la selectivitat proposava un període transitori d’aplicació que havia de començar el
curs 2023-24 per arribar al 2026-27 amb la prova definitiva, en la qual l’exercici de maduresa
representés un 75% de la nota i substituís les matèries comunes. Finalment, és previst que la
nova selectivitat arribi l’any 2028 i que la prova de maduresa valgui el 60% de la nota total.

Com seran les PAU d’enguany?

Per a aquest curs els alumnes continuaran fent l’avaluació de la selectivitat per matèries i s’ha
descartat l’exercici de maduresa. El dimecres 7 de juny els estudiants hauran d’afrontar els
exàmens de les matèries obligatòries de llengua castellana i literatura i llengua estrangera i
podran triar entre les optatives d’anàlisi musical, ciències de la terra i del medi, cultura
audiovisual, física i geografia.

Per al dijous 8 de juny és previst l’examen de la matèria obligatòria d’història i de les optatives
de dibuix artístic, llatí, matemàtiques, dibuix tècnic, història de l’art, història de la filosofia,
literatura castellana i química.

El divendres 9 de juny, últim dia dels exàmens, es faran els exàmens de la matèria obligatòria
de llengua catalana i literatura i de les optatives d’electrotècnia, fonaments de les arts, grec,

https://www.vilaweb.cat/noticies/catalunya-avanca-una-setmana-la-selectivitat-2023/
https://universitats.gencat.cat/ca/inici


matemàtiques aplicades a les ciències socials, biologia, disseny, economia de l’empresa,
literatura catalana i tecnologia industrial.

Les Proves d’Aptitud Pedagògica (PAP) per accedir als graus d’Educació es faran el 15 d’abril i
les dates previstes per a la matrícula són del 17 de febrer al primer de març. La convocatòria
extraordinària de les PAU serà entre el 5 i 7 de setembre i els resultats es faran públics el dia 18.
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El abandono escolar cae más de un 45 % en España en 20 años
Madrid (EFE).- El abandono temprano de la educación y la formación ha caído en todas las comunidades autónomas de forma constante
durante las dos últimas décadas -salvo un ligero repunte el pasado año- entre el 45,68 % de Madrid y el 73,85 % de Navarra, según los últimos
datos divulgados por el Ministerio de Educación.

El análisis de la Encuesta de Población Activa publicado por Educación revela las diferencias territoriales existentes tanto en la dimensión de
esta reducción como en las propias tasas de abandono educativo temprano, que en todo caso siguen siendo más bajas en el tercio noroeste
peninsular, como ocurría ya a principios de este siglo.

Así, las tasas más bajas en 2022 se registraban en País Vasco (5,6 %), Navarra (5,7 %), Cantabria (8,9 %), Galicia y Castilla y León (9,9 %),
Extremadura (10,8 %), La Rioja (11,3 %), Aragón (11,4 %) y Asturias (11,5 %).

A continuación aparecen en este listado Canarias (11,7 %), Madrid (13,2 %) y Castilla-La Mancha (15,1 %) y finalmente todas las comunidades
mediterráneas: Andalucía (15,3 %), la Comunidad Valenciana (15,7 %), Cataluña (16,9 %), Baleares (18,2 %) y Murcia (18,7 %).

Imagen del aula de un colegio. EFE/Marcial Guillén

Un análisis de la Fundación La Caixa de 2021, que llamaba la atención sobre las «notables» diferencias territoriales en este ámbito, señalaba
entre los factores que explican esa disparidad la estructura del mercado laboral, las oportunidades de empleo para la juventud, el tipo de
ocupaciones y su cualificación y el nivel sociocultural y económico de la población.

Apuntaba también a los distintos niveles de inversión en el sistema educativo de las comunidades autónomas, ya que ejercen las
competencias de política educativa y han sido agentes de innovación muy importantes.

Otro estudio, en este caso de Funcas, sugería como otra causa que la baja tasa de fracaso escolar de algunas comunidades «no refleja el
aprendizaje de sus alumnos, sino una tradición de puntuar más alto y aprobar más fácil».

Cifras muy inferiores a las de hace 20 años

Mientras que actualmente el 18,7 % de Murcia marca la tasa más alta de abandono temprano de la educación y la formación, hace dos
décadas todas las comunidades autónomas excepto País Vasco (13,4 %) superaban esa cifra, con máximos en Baleares (39,9 %), Murcia
(39,4 %), Extremadura (38,1 %), Andalucía (37 %), Castilla-La Mancha (36,7 %) y la Comunidad Valenciana (36 %).

En esos 20 años, tanto comunidades con las tasas más altas como bajas han registrado fuertes reducciones, por encima del 70 % en Navarra
(-73,85 %) y Extremadura (-71,65 %) y superiores al 60 % en Cantabria (-66,42 %), Canarias (-65,18 %) y Galicia (-63,74 %).

Un rasgo común a todos los territorios es que la tasa de abandono masculina es superior a la femenina, en mayor medida en Murcia (10,1
puntos porcentuales de diferencia), Canarias, La Rioja (8,7 puntos en ambos casos) y Aragón (8,6) y en menor magnitud en Asturias (0,6
puntos), Cantabria (1,2), País Vasco (2,8) y Madrid (2,9 puntos porcentuales).

https://efe.com/espana/abandono-escolar-en-espana-cae-un-45-por-ciento-en-20-anos/
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MASCLISME A LES AULES

«El masclisme no retrocedeix a 
França». Un informe de l’Alt Con-
sell de la Igualtat adverteix aques-
ta setmana sobre la persistència 
d’aquesta xacra al país.  

Segons aquest organisme es-
tatal independent, creat el 2013 
per l’expresident socialista Fran-
çois Hollande, la desigualtat en-
tre francesos i franceses no dis-
minueix, malgrat la consciència 
de la societat gal·la sobre aquest 
problema. «Al contrari, algunes 

de les seves manifestacions més 
violentes s’accentuen i les joves 
generacions són les més afecta-
des», afegeix l’Alt Consell. 

L’informe remarca la paradoxa 
que la majoria dels francesos 
(93%) reconeixen les desigualtats 
de gènere en àmbits crucials de la 
vida (escola, feina o llar), però 
aquestes es mantenen.  

«Les dones segueixen sent 
tractades de manera desigual res-
pecte als homes i elles continuen 
rebent accions i comentaris mas-
clistes en proporcions importants. 
De fet, el nombre d’aquests fets 
augmenta, tant en l’espai públic 

El masclisme repunta  
entre els joves a França

REPORTATGEENRIC BONET 
París

Un estudi de l’Alt Consell de la Igualtat de França, organisme independent 
creat pel socialista Hollande, constata que la desigualtat entre francesos  

i franceses no disminueix mentre que augmenta el nombre de dones 
víctimes de violència a la llar o a la feina.

«L’error és pensar que a les esco-
les i instituts podem crear foc nou 
–assenyala el psicòleg especialit-
zat en salut mental infantil i juve-
nil Roger Ballescà–; creure que 
podem educar nens en el feminis-
me i la igualtat i així tindrem una 
societat feminista i justa». I se-
gueix: «Això és una fantasia; les 
coses no funcionen així. Els nois 
absorbeixen els comportaments i 
les actituds socials. Si estem en 
una societat violenta i masclista, 
ells reprodueixen aquestes con-
ductes», sentencia el coordinador 
del Comitè d’Infància i Adoles-
cència del Col·legi Oficial de Psico-
logia de Catalunya. 

Amb aquest raonament lògic 
explica Ballescà la realitat descri-

ta per infinitat de professors 
d’institut: els alumnes, nois, fal-
ten més al respecte a les professo-
res dones. No es tracta de generar 
alarmisme, generalitzar, ni dra-
matitzar, però sí de posar el focus 
en una cosa que s’ha normalitzat. 

 

Qüestió d’autoritat 

 «És una qüestió d’autoritat. La fi-
gura de l’home es veu com una 
autoritat i la de la dona, no tant», 
assenyala Roser Calvet, professo-
ra de secundària, que afegeix que 
les professores dones han de de-
mostrar molt més la seva vàlua 
davant els joves, mentre que a un 
home no se li exigeix. 

La violència verbal als instituts 
ha existit sempre, però el repunt 
masclista preocupant entre els jo-
ves està empitjorant la situació a 
moltes aules. «Està pujant verti-

ginosament la falta de respecte a 
les professores. Nois que es mos-
tren obertament masclistes i que 
s’atreveixen fins i tot amb pro-
fessores veteranes», reflexiona el 
docent Dani Cortijo, que apunta 
que avui ser masclista molts joves 
ho consideren com ser antisis- 
tema, una conducta inherent a 
l’adolescència.  

En paral·lel i molt vinculat a 
aquesta situació, no són pocs els 
docents que parlen de la pèrdua 
d’autoritat que està vivint la seva 
figura i que alguns relacionen di-
rectament a la precarietat del sis-
tema educatiu. Consideren que si 
estàs obligat a fer classes de tot, de 
temes que no controles, això fa 
que deixis de generar admiració 
en l’alumnat. 

Amb aquest raonament expli-
ca Ballescà la realitat descrita per 
infinitat de professors. Aquest 

Els adolescents falten més al 
respecte a les professores

«Està pujant vertiginosament la falta de respecte. Nois obertament masclistes que 
s’atreveixen fins i tot amb mestres veteranes», reflexiona el docent Dani Cortijo.

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

«La figura de 
l’home es veu  
com una autoritat, 
la de la dona,  
no tant»

Concentració de  
professors a Barcelona  
durant la vaga de dijous 
passat, 26 de gener. 

La formació 
contra una xacra

és el percentatge 
dels professors 
espanyols que 
reconeixen tenir 
formació en la 
prevenció de la 
violència de gènere.

12%



Mitjà: El Periódico en Català

Publicat: 29/01/2023

Edició: General

Secció: MISCELANEA

Audiència: 116.000 Lectores

Difusió: 21.471 Ejemplares

Valor: 21.169€

26-27  
 Diumenge, 29 de gener del 2023 

com en el professional, privat, di-
gital,» indica. Recorda, a més a 
més, que l’any passat es va pro-
duir un «augment clar» de les 
víctimes de violències sexuals i 
masclistes. El nombre de dones 
assassinades per les parelles o 
exparelles ja s’havia incrementat 
un 21% el 2021. 

Transversal 

És a dir, està present en tota mena 
de classes socials –«el sexisme 
està més present en el món de la 
feina en les classes mitjanes i su-
periors i més en l’esfera familiar 
en les modestes», assenyalen– i 

en totes les edats.  Aquesta cultu-
ra sexista s’expressa de manera 
diferent en funció de les genera-
cions. Mentre que entre els fran-
cesos grans es manté el «reflex 
conservador» dels rols de gènere a 
la llar, que les dones assumeixen 
una part desproporcionada de les 
cures, en els joves hi ha un «reflex 
masculinista», basat en l’exacer-
bació de la seva identitat com a 
homes. Un fenomen semblant a 
l’observat entre els adolescents 
catalans i espanyols. 

En el cas de França, aquesta 
idea de masculinitat es veu re-
flectida en una exaltació d’una 

vida sexual activa. El 20% dels 
francesos d’entre 25 i 34 anys 
consideren que per ser respectats 
com a homes en la societat han 
de presumir de les seves con-
questes sexuals davant els amics, 
mentre que en el conjunt de les 
edats només són el 8%. A més, el 
23% d’ells afirmen que de vega-
des fa falta mostrar-se violent 
perquè els respectin (davant d’un 
11% en el conjunt). 

 

L’exemple d’Espanya 

Segons l’informe, «cinc anys des-
prés del #MeToo, una part dels 

homes se sent fragilitzada, de ve-
gades en perill i reacciona de ma-
nera agressiva i fins i tot pot trobar 
una veu d’expressió política en 
nous moviments molt mascu-
lins». Posa com a exemple el par-
tit Reconquesta del polemista ul-

tra Éric Zemmour. És el més sem-
blant a l’antifeminisme que en-
carna Vox a Espanya.  

Per combatre la xacra masclis-
ta, l’informe proposa una sèrie de 
mesures. Recomana que deixi 
d’haver-hi una distinció de gène-
re en les joguines per als nens i, en 
concret, «que es prohibeixin els 
anuncis de les joguines amb con-
notació de gènere». També de-
mana a l’Administració que exi-
geixi a les escoles que imparteixin 
classes sobre sexualitat i vida 
afectiva. Algunes d’aquestes me-
sures, segons l’estudi, «s’inspiren 
en el model espanyol»  n

Presumir de les 
conquistes sexuals 
és important per al 
20% de francesos 
entre 25 i 34 anys 

qüestionament de la figura del 
professor ha sigut un dels motius 
pels quals el sindicat de profes-
sors de secundària Aspepc va cri-
dar a la vaga educativa de dime-
cres passat. «El problema és que 
hi ha una omertà. Una mena de 
llei del silenci que nega el dete-
riorament de la convivència als 
centres a través de la negació de 
la indisciplina.  

És una cosa que en el pla teòric 
no existeix, però la situació està 
molt deteriorada», afirma Xavier 
Massó, portaveu del sindicat, que 
posa sobre la taula l’existència 
d’una «indisciplina sistèmica».  

Revictimització 

«L’insult al professor és ja una 
característica que s’ha normalit-
zat, i davant d’això el Departa-
ment d’Educació l’únic mecanis-
me que ofereix és la mediació, 
una mediació que posa en un pla 
d’igualtat l’agredit i l’agressor, 
una cosa que també passa en els 
casos de bullying, i provoca que 
moltes vegades sigui l’alumne 
agredit el que acabi marxant del 
centre mentre que l’agressor es 
queda», critica Massó, que as-
senyala també la revictimització 
que viuen els professors agredits, 
a qui se’ls fa sentir culpables per 
no saber controlar la classe.  

Com Calvet i Cortijo, Massó 
coincideix que les faltes de respec-
te són més habituals cap a les do-
cents (majoria en un sector molt 

feminitzat). Ballescà assenyala 
una altra qüestió als seus ulls defi-
nitiva: el paper de pares i mares.  

«En els últims 50 anys hem 
passat de famílies en les quals 
predominava l’autoritarisme a un 
entorn d’hiperprotecció i falta 
d’autoritat, i això té efectes molt 
importants. Nens que no toleren 
la frustració i que no entenen que 
els límits formen part de la socie-
tat. Ens trobem amb famílies a les 
quals els costa sostenir la frustra-
ció dels seus fills i escoles i insti-
tuts als quals els costa sostenir la 
frustració de les famílies quan 
aquestes es queixen d’una situa-
ció, segons el seu parer, és a dir, el 
dels seus fills, injusta», argu-
menta el psicòleg. 

Quant a la mediació com a 
única resposta, Ballescà defensa 

el mètode, però afegeix que «no 
ha de servir perquè hi hagi actes 
sense conseqüències». «De ve-
gades es transmet la sensació que 
el límit és negatiu, una mesura 
punitiva, però el límit no és puni-
tiu per si sol; el límit forma part 
de l’experiència vital», afegeix el 
psicòleg, que reitera la idea que 
no podrem crear una societat de 
nens justos si no transformem la 
societat. 

 

Influència de les xarxes 

Tornant al masclisme i la into-
lerància, dos dels grans mals en-
cara pendents de transformar en 
tota la societat, el formador José 
Antonio Martínez Vicario esmen-
ta el gran problema que suposa la 
presència constant de missatges 
negacionistes de la violència mas-
clista en plataformes com TikTok, 
Youtube i Instagram.  

«Les criatures estan creixent 
rebent missatges molt perillosos i 
molt difícils de desmuntar una 
vegada arrelats. Hem de mirar 
com treballem el feminisme per 
acostar-lo a aquests joves. No es 
tracta tant d’enfrontar-nos a 
aquests discursos, sinó de baixar 
a la seva realitat, conèixer-la i, a 
partir d’allà, convidar-los a 
conèixer. Però són adolescents 
que venen amb molts tabús i 
molts prejudicis i has d’escoltar-
los»,  conclou el portaveu sindical 
Xavier Massó. n

«Per a molts 
xavals, ser 
masclista  
és inherent a 
l’adolescència»  

«Es transmet que 
els límits són 
negatius però 
formen part de 
l’experiència vital»

Manu Mitru

37%
dels professors 
reclamen disposar 
de materials 
educatius per 
abordar la violència 
masclista.

85%

del professorat que treballa 
amb adolescents afirma 
haver tractat el problema 
de la violència de gènere  
en el curs anterior.

dels docents exigeixen suport 
especialitzat en aquests  
temes que ajudi a incloure’ls  
a les classes, i el 84% demana 
formació especialitzada.80%

noies adolescents tenien  
a Catalunya ordre de 
protecció per violència  
de gènere el 2021, davant 
de les 44 del 2020.

Font: Ministeri d’Igualtat i Institut Nacional d’Estadística
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Leve aumento del abandono escolar tras
más de una década de caídas
Madrid, 27 ene (EFE).- El abandono temprano de la educación y formación en 2022 se sitúa en
el 13,9%, un 0,6 % más sobre 2021 tras años de caída, mientras que la cifra de españoles de 25
a 34 años con estudios superiores sube del 48,7 al 50,5% a igual periodo, muy por encima de la
media de la Unión Europea.

Según el análisis de la Encuesta de Población Activa divulgado hoy viernes por el Ministerio de
Educación, el 13,9% de las personas de 18 a 24 años no completó la segunda etapa de
Educación Secundaria (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y no seguía ningún tipo de
formación.

Desde el año 2007, este indicador siempre ha registrado descensos y, pese a este pequeño
incremento de 2022 que rompe con la tendencia de hace 14 años, es la segunda cifra más baja
de la serie histórica.

El ABANDONO TEMPRANO BAJA CASI 11 PUNTOS EN UNA DÉCADA EN ESPAÑA

España aún está lejos de la media de la Unión Europea en abandono temprano, que se elevó al
9,7 % en 2021.

Comparando con 2012, hace una década, cuando el porcentaje de abandono en España era del
24,7%, se ha producido una bajada de 10,8 puntos.

La diferencia entre hombres (16,5%) y mujeres (11,2%) sigue siendo significativa (5,3 puntos
porcentuales). En 2022 la tasa de abandono masculino descendió 0,2 puntos y la de las mujeres
subió 1,5 puntos.

EL NIVEL DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En 2022 el 50,5% de la población de 25-34 años ha alcanzado el nivel de Educación Superior,
1,8 puntos más que en el año anterior, lo que sitúa al país claramente por encima de la media
europea de 2021 (41,2%).

Destaca el porcentaje en el caso de las mujeres: un 57% frente al 44,1 % de hombres; además
ellas registran un aumento de 2,6 puntos respecto a 2021 y ellos solo aumentan un punto.

Por su parte, el nivel de formación de la población de 20-24 años que ha alcanzado al menos el
nivel de segunda etapa de Secundaria en 2022 se sitúa en el 78,7%, 15,7 puntos por encima del
dato de 2012 (63%), y coincidiendo prácticamente con el de 2021, 78,8%.

La media europea es del 84,6 % para 2021.

Al igual que en el indicador de abandono, la diferencia entre sexos es notable: un 82,1 % de las
mujeres de 20 a 24 años ha completado al menos la segunda etapa de educación secundaria
frente al 75,6 % de los hombres.

Al igual que en el abandono, en 2022 se produce una evolución diferenciada entre ambos sexos

https://www.lavanguardia.com/vida/20230127/8714240/leve-aumento-abandono-escolar-mas-decada-caidas.html


con respecto a 2021, habiendo subido el porcentaje para los hombres en 1,5 puntos y bajado
1,6 puntos para las mujeres, pese a mantener estas un porcentaje claramente más alto.

El indicador de participación de la población adulta en formación, considerado como el
porcentaje de 25-64 años que ha seguido algún tipo de formación en las cuatro últimas
semanas, presenta un crecimiento significativo en 2022, alcanzando el 15,3%, lo que supone
una mejora de 0,9 puntos respecto al año pasado.

Comparada con la media europea de 2021 (10,8%), sería un porcentaje claramente superior.
EFE
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Local Comarques

n La Generalitat i la Federació 
Catalana de Ciclisme han orga-
nitzat unes jornades per promou-
re la conscienciació i la seguretat 
dels ciclistes a la carretera. La pri-
mera jornada es farà el pròxim 2 
de febrer al Museu Darder de Ba-
nyoles i comptarà amb la partici-
pació de clubs del Pla de l’Estany 

i Girona i la col·laboració del Con-
sell Esportiu del Pla de l’Estany. 
La segona jornada tindrà lloc el 
16 de febrer al Gran fondo Com-
munity de Palafrugell, amb el su-
port de diferents clubs ciclistes 
del Baix Empordà.  

Batejades amb el nom #ciclis-
mesegur, les trobades comptaran 
amb el màxim nombre de pers-
pectives possibles i hi participa-
ran agents dels Mossos, professi-
onals del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) i clubs ciclistes 
per tal d’aportar noves òptiques, 
anàlisis i propostes al debat. 

D’aquesta manera, es vol do-

nar més eines als ciclistes per 
compartir l’espai viari amb altres 
usuaris, aprendre a mesurar ris-
cos per gaudir de l’esport i millo-
rar la qualitat de la circulació i la 
seguretat a les carreteres. 

Aquestes jornades són fruit 
d’una comissió de treball trans-
versal sobre la seguretat ciclista 
en carretera que reuneix diversos 
departaments de la Generalitat –
Interior (Mossos d’Esquadra i 
Servei Català de Trànsit), Salut 
(Sistema d’Emergències Mèdi-
ques) i Presidència (Esportcat)–, 
la Federació Catalana de Ciclis-
me i entitats ciclistes.

Impulsen unes jornades de ciclisme per 
promoure la seguretat a la carretera

DdG. GIRONA

u Banyoles i Palafrugell 
acolliran les trobades, on hi 
haurà policies, clubs ciclistes 
i efectius d’emergències

n Xavier Capdevila serà el prò-
xim candidat a l’alcaldia de 
Campdevànol per Campdevànol 
100% - Candidatura de Progrés, 
una plataforma integrada pel PSC 
i altres col·lectius d’esquerres i 
progressistes. 

El candidat va manifestar a tra-
vés d’un comunicat que Camp-
devànol necessita «un canvi», i 

s’ha compromès a prioritzar la 
neteja i la seguretat, així com tre-
ballar conjuntament amb les en-
titats veïnals, culturals i esporti-
ves per construir un municipi 
amb «més cohesió social». A més, 
també proposa eliminar les bar-
reres arquitectòniques i digitals i 
impulsar les mesures que faci fal-
ta perquè ningú quedi enrere».  

Capdevila té 50 anys i treballa 
d’adjunt a gerència a l’empresa 
logística FREDIST. El candidat as-
segura que està «molt il·lusionat 
per construir una candidatura 
guanyadora que aporti aire fresc 
i que faci recuperar a Campdevà-
nol el camí del progrés».

Xavier Capdevila, candidat 
socialista a Campdevànol

DdG. CAMPDEVÀNOL

u El candidat vol prioritzar 
la neteja i la seguretat i 
treballar amb veïns i entitats 
per millorar la cohesió social

n El conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, deixava en-
treveure fa pocs dies la continuï-
tat de les tardes de setembre, tot i 
que ja alertava que volia donar-
los un caràcter «més pedagògic». 

Tota una declaració d’intenci-
ons que ha fet alçar la veu a les 
empreses del lleure, que recla-
men canvis radicals perquè les 
tardes de setembre tinguin una 
«mínima» viabilitat econòmica. 
«Les empreses del lleure van re-
bre un marge insignificant però 
van prestar el servei per respon-
sabilitat, ara les condicions hau-
rien de millorar molt perquè hi 
hagi un rendiment econòmic i un 
interès real», apunta el gerent de 
l’Associació Catalana d’Empreses 
del Lleure, l’Educació i la Cultura 
(ACELLEC), Pep Montes. En 
aquest sentit, reclama que «hi ha 
d’haver més recursos econòmics 
per a pagar correctament tant el 
servei com els monitors, tenint en 
compte que la reforma laboral 
penalitza la contractació tempo-
ral i, per tant, el seu cost laboral 
és més elevat de l’habitual», sen-
tencia.  

I és que el servei, al setembre, 
es va prestar una hora al dia du-
rant vint dies. Una casuística que, 
en molts casos, dificulta encara 
més que als monitors els surti a 
compte acceptar la feina. «O vi-
uen al costat de l’escola o és difí-
cil que els interessi treballar no-
més una hora al dia durant aquest 
curt període de temps», reconeix 

Montes. En aquest sentit, reclama 
que el servei tingui una vincula-
ció més àmplia perquè «no té 
sentit posar una hora solta total-
ment desconnectada»: «O s’em-
palma amb el menjador escolar 
perquè no s’hagin de contractar 
monitors per a una única hora, 
que això tindria més lògica edu-
cativa, o, en el cas que aquesta op-

ció no sigui possible, es podria 
vincular amb una oferta més am-
plia d’atenció a les tardes», subs-
criu Montes. A més, recorda que 
cal temps de programació i de co-
ordinació, a banda de millorar-ne 
el model organitzatiu: «Hi ha 
d’haver inscripcions prèvies». 
Però no vol passar per alt la que 
considera una opció «molt senzi-

lla»: «Que el curs comenci amb 
normalitat, matí i tarda des del 
primer dia», tot i que admet que 
això «obligaria a replantejar 
qüestions laborals dels mestres». 

Sense monitors qualificats 

Tot i que Pep Montes assegura 
que «el personal hi és», les em-
preses gironines consultades ho 
posen en dubte: «Soc molt escèp-
tic, l’any passat ja va quedar de-
mostrat que no hi havia suficients 
recursos humans per a poder ofe-
rir el servei i la gran majoria eren 
persones sense cap titulació», as-
segura l’administrador de l’em-
presa gironina Tot Oci, Josep Ma-
ria Jou. En aquest sentit, afegeix 
que «si ara l’exigència és més alta 
i reclamen personal qualificat per 
a dotar les tardes de setembre de 
més contingut pedagògic, no hi 
ha garanties que es pugui assumir 
l’activitat amb aquests criteris». 

Una tesi que també compar-
teix el gerent de Sotrac, Joan 
Luengo: «Si volen més contingut 
pedagògic i, per tant, exigeixen 
que tothom tingui titulació, no hi 
haurà suficient personal per a po-
der-ho assumir». Del contrari, és 
a dir, si no s’exigeix cap titulació 
al personal contractat, alerta que 
el servei «no serà de qualitat».  

Invertir en les extraescolars 

«Si volen dotar les tardes de se-
tembre de contingut, que paguin 
el preu que han de pagar perquè 
no sigui només un pàrquing de 
nens», reivindica Luengo, des de 
les hores prèvies de preparació al 
material. Tot i això, també fa una 
crida a destinar aquesta partida 
pressupostària a «coses més efec-
tives»: «Es podrien suprimir i des-
tinar els recursos econòmics de 
les tardes de setembre a una mi-
llor oferta d’activitats extraesco-
lars als centres educatius perquè 
acabin convertint-se en bons 
complements pels currículums 
dels alumnes», apunta.

El sector del lleure reclama canvis 
visibles a les tardes de setembre
u Denuncien que van rebre un marge «insignificant» i demanen millors condicions perquè el servei 
tingui una «mínima» viabilitat econòmica uLes empreses gironines alerten que no hi ha prou personal

MERITXELL COMAS. GIRONA

Alumnes al pati d’un centre educatiu gironí, en una imatge d’arxiu. MARC MARTÍ

Reclamen que el servei 
tingui una vinculació 
més àmplia perquè «no 
té sentit posar una hora 
solta desconnectada»
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La prohibició temporal de
sis mesos de viatjar amb el
patinet elèctric en el
transport públic entrarà
en vigor aquest dimecres,
1 de febrer, després de l’in-
cendi d’un d’aquests vehi-
cles de mobilitat personal
en un vagó dels FGC. El di-
rector general de l’Autori-
tat del Transport Metro-
polítà (ATM), Pere Torres,
va justificar la mesura per

“garantir al màxim la se-
guretat dels usuaris” i per-
què aquest període suposa
un “temps raonable” per
poder estudiar com reduir
el risc a zero. Durant
aquest mig any, pujar el
patinet al transport públic
pot comportar sancions
de 200 euros.

També a partir de dime-
cres, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) per-
metrà que els patinets i la
resta de vehicles de mobi-
litat personal (VMP) es
puguin aparcar de manera
segura als mòduls del Bici-
box, el servei metropolità
d’aparcament segur de bi-
cicletes, servei en què cal-
drà estar donat d’alta. ■

Redacció
BARCELONA

Les multes contra els
patinets al transport
s’activaran dimecres

a Accedir-hi amb un
d’aquests vehicles
elèctrics pot costar
fins a 200 euros

Els Mossos d’Esquadra
van desplegar ahir a la ma-
tinada un ampli dispositiu
a la discoteca Waka que es
va saldar amb un balanç de
906 persones identifica-
des, 10 denunciades per ti-
nença de drogues i una al-
tra denunciada per manca
de respecte als agents de
l’autoritat. La macrobatu-
da es va iniciar pels volts de
dos quarts de tres de la ma-
tinada, quan el local era

ple, i va aplegar prop d’un
centenar d’agents dels
Mossos, entre els quals hi
havia membres dels anti-
avalots, de seguretat ciuta-
dana i de la policia admi-
nistrativa. L’actuació va
ser supervisada en perso-
na pel comissari en cap

dels Mossos, Eduard Sa-
llent.

La discoteca Waka, si-
tuada dins el terme muni-
cipal de Sant Quirze del
Vallès, ha estat protagonis-
ta de diversos incidents en
els últims anys, amb greus
aldarulls a les portes del re-

cinte, baralles a l’interior,
incidents racistes i agres-
sions sexuals.

L’última polèmica va ser
la difusió d’un vídeo d’una
menor fent una fel·lació a
un jove en plena pista de
ball. La mare de la noia va
presentar una denúncia
per agressió sexual al·le-
gant que la seva filla no re-
cordava res i que podia ha-
ver estat drogada.

A principis de novem-
bre, un dispositiu policial a
l’exterior de la discoteca va
acabar amb llançament de
pedres, dos agents ferits
lleus i dos joves detinguts
acusats d’atemptat a l’au-
toritat. Pocs dies abans,
una menor va denunciar
una agressió d’un membre
de seguretat de la discote-
ca la nit de la castanyada.
L’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès es mani-
festa “indefens” per “l’acti-
vitat problemàtica” al local
i ha reclamat l’actuació de
la Generalitat. ■

Redacció
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

a Els Mossos fan
906 identificacions i
denuncien deu
persones per drogues

Macrobatuda policial a
la sala Waka del Vallès

Exterior de la discoteca Waka, on els Mossos van realitzar
una batuda per prevenir aldarulls ■ ACN

Contundents conclusions
d’un estudi científic sobre
la violència masclista a Ca-
talunya. Aquesta xacra so-
cial està molt estesa: un
10% dels alumnes patei-
xen a casa seva aquest ti-
pus de violència, sobretot
contra la seva mare, però
també contra ells. Així ho
sosté el projecte de recer-
ca Som aquí! de l’Observa-
tori Social de la Fundació
”la Caixa” i que ha estat di-
rigit pel grup de recerca en
infància, joventut i comu-
nitat Liberi de la Universi-
tat de Girona. La mostra
representativa de 3.664
nens d’entre 4t de primà-
ria i 4t d’ESO de 106 cen-
tres diferents, a més de
322 mestres, fan les con-
clusions robustes i extra-
polables a tot Catalunya.

Però els resultats enca-
ra poden ser més preocu-
pants: “Queda evidenciat
que com a mínim un 10%
dels nens ho pateixen i es
calcula que encara poden
ser més; de fet, hi ha un
5,9% d’alumnes que opten
per no respondre la pre-

gunta”, assegura a aquest
diari la investigadora prin-
cipal de la recerca, Carme
Montserrat. Amb aques-
tes enquestes i amb la col-
laboració de sis grups d’ex-
perts en infants i adoles-
cents de Figueres, Girona,
Palau d’Anglesola, Torto-
sa i Vic, s’ha dissenyat un
model per detectar i ac-

tuar davant la violència
masclista a les escoles.
“Ara el repte és aplicar-lo”,
sosté, motiu pel qual tre-
ballaran amb la Generali-
tat per introduir-lo en els
protocols d’actuació.

D’altra banda, hi ha
conclusions alarmants
per l’augment del negacio-
nisme de la violència mas-

clista: un 46% dels comen-
taris que van deixar els
nois a l’enquesta eren ne-
gatius, amb un reguitzell
d’afirmacions que defen-
saven que això és un in-
vent del “feminisme radi-
cal”, mentre que un 17%
dels comentaris de les
noies van ser negatius
amb també diverses afir-

macions negacionistes.
Ara bé, en els comentaris
també hi havia esfereïdors
testimonis de víctimes de
violència masclista.

Informar i sensibilitzar
Tot i que el 93% dels nens
asseguren que han sentit a
parlar de la violència mas-
clista, tenen un garbuix

per identificar les diverses
formes d’aquesta violèn-
cia. Detecten bé la violèn-
cia física i la sexual, però no
ho tenen gaire clar respec-
te a la psicològica, la vicària
i d’altres menes. D’altra
banda, a l’hora de demanar
ajuda, un 74% optaria per
la policia i un 40% pels
mestres. Però l’obstacle
per explicar-se és la por: el
59% no diria res si pot
prendre mal la mare. L’es-
tudi constata que els nens
volen demanar ajuda a al-
gú “que pot fer que acabi” i
posen l’èmfasi en la con-
fiança i en la presència
d’experts. Per això pot ser
clau l’escola. El model plan-
teja la sensibilització a les
aules amb un programa in-
tegral fent participar els
nens, la formació dels mes-
tres en la matèria i saber
gestionar aquests casos,
teixint relacions de con-
fiança amb els alumnes i
una connexió adequada
amb la xarxa de serveis
existent.

Precisament, la profes-
sora Nicky Stanley de la
Universitat de Lancashire
Central també ha liderat
diversos estudis i progra-
mes aplicats al Regne Unit.
Aquests treballs demos-
tren que cal programes de
prevenció en infants de
menys d’11 anys perquè en
aquesta edat també patei-
xen la violència i perquè
puguin reconèixer-ho i de-
manar ajuda. “Si no, ja és
massa tard i els comporta-
ments extrems ja han pas-
sat”. També demostra,
com Montserrat, que calen
experts externs. ■

aUn estudi de la Universitat de Girona alerta que la pateix la mare però també els nens i proposa
un model d’actuació a les escoles a Planteja reforçar la sensibilització i la formació dels mestres

Roger Palós
BARCELONA

Un 10% dels alumnes viuen
violència masclista a casa

La presentació de l’estudi sobre la violència masclista, amb alguns infants col·laboradors, en el Caixafòrum Macaya ■ UDG
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és d’un terç dels pro-
fessors anglesos han
utilitzat “les perillo-
ses inexactituds i fal-

làcies” sobre l’Holocaust del best-
seller El nen del pijama de ratlles
(2006) per explicar als seus
alumnes la xoà. Ho denunciava
el Centre per a l’Educació de
l’Holocaust de l’Escola Universi-
tària de Londres, especialitzada
a donar suport als docents, fent
servir recerca i documents histò-
rics, a l’hora d’explicar a classe
l’Holocaust. L’argument de la no-
vel·la, amb adaptació cinemato-
gràfica, tracta de l’amistat entre
el fill d’un comandant d’Aus-
chwitz i un nen jueu. Els experts
no critiquen el treball del novel-
lista John Boyne, sinó que aler-
ten que usar la ficció per explicar
a adolescents un esdeveniment
històric podria ser problemàtic i,
en aquest sentit, van detectar
que el punt de vista del narrador,
naïf, provocava una simpatia
equivocada pels nazis.

No és el plantejament que ha
previst Laia Guillamet, professo-
ra de 4t d’ESO de l’institut Er-
messenda de Girona, que cita
una altra pel·lícula, la francesa
La professora d’història (2014):
un projecte sobre les vides desco-
negudes, anònimes dels adoles-
cents dels camps d’extermini
canvia els alumnes frustrats i
amb manca d’ambició de la pro-
fessora Anne Gueguen. “Vull en-
focar-ho des de la part humana i
social, amb testimonis orals i es-
crits”, destaca Guillamet. Els
seus alumnes van participar, di-
vendres, a l’ofrena floral a les

M

llambordes de memòria (Stol-
persteine) ubicades al Jardí de la
Infància per recordar els giro-
nins deportats als camps de con-
centració. Després, van assistir
al diàleg Holocaust: el deure so-
cial de recordar al Museu d’His-
tòria dels Jueus, una conversa

entre Nora Gaón, durant vint
anys la responsable dels projec-
tes educatius del Museu dels
Combatents dels Guetos, d’Is-
rael, i el filòsof Josep Maria Terri-
cabras. “La reflexió de la memò-

ria de Nora Gaón connecta amb
els adolescents perquè porta el
que és quotidià al passat; dona
una narrativa a l’Holocaust que
ho fa proper”, assenyala Guilla-
met d’un acte organitzat per l’ofi-
cina del Parlament Europeu a
Barcelona i el Memorial Demo-
cràtic, coincidint amb la comme-
moració del Dia Internacional en
Memòria de les Víctimes de l’Ho-
locaust. “Estan molt interessats
en l’Holocaust”, hi afegeix sobre
els seus alumnes.

La professora recorda que els
valors europeus neixen després
de la Segona Guerra Mundial. En
aquest sentit, els alumnes de
l’INS Ermessenda de Girona són
“ambaixadors júniors” del Parla-
ment Europeu. L’Ermessenda,
l’INS Salvador Espriu de Salt i

l’institut de Celrà són els tres
centres de les comarques gironi-
nes que formen part de les 13 es-
coles ambaixadores del Parla-
ment Europeu, una iniciativa
destinada als centres d’ensenya-
ment secundari. És el segon any
que hi participa l’INS Ermessen-
da i Laia Guillamet és la coordi-
nadora d’aquest projecte de cen-
tre, “que vol acostar el que es fa i
es decideix a Europa als joves;
que no els sigui aliè”. Són tres
anys i des de l’oficina del Parla-
ment Europeu es van proposant
activitats des d’una matèria que
sigui “el camp base”, però amb la
participació d’altres assignatu-
res. La professora va destacar la
participació de l’alumnat en la
commemoració de l’Holocaust
com a activitat curricular. ■

Gemma Busquets Ros
GIRONA
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Memòria històrica

EDUCACIÓ · El repte d’explicar la xoà als adolescents VALORS · L’institut Ermessenda, l’INS
Salvador Espriu de Salt i l’institut de Celrà són escoles ambaixadores del Parlament Europeu

Lliçons de l’Holocaust

L’ofrena floral a les llambordes en record als deportats gironins als camps nazis ■ CEDIDA
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El testimoni serveix al
professorat per
apropar el fet històric
als adolescents

El president de Grup Mi-
fas, Albert Carbonell, va
manifestar en el marc de
la junta directiva de l’enti-
tat, la seva intenció de no
presentar-se a la reelecció
després de nou anys presi-
dint l’entitat i de tres com
a vicepresident. Carbonell
va entrar a la directiva
l’any 2011 com a vicepre-
sident durant el mandat
de Pere Tubert. Durant
tots aquests anys, ha tre-
ballat per conservar la
missió, la visió i els valors
que perduren des dels ini-
cis de Mifas, posant la per-
sona al centre de les deci-
sions. ■

J.C.
GIRONA

Carbonell
renuncia a ser
reelegit per
presidir Mifas

El centre Gran Jonquera
Outlet & Shopping ha am-
pliat, aquest mes de ge-
ner, l’oferta comercial
fins a la plena ocupació
amb l’obertura al recinte
comercial de dos nous ne-
gocis, tots dos franqui-
ciats. Es tracta de la boti-

ga de telefonia mòbil Pho-
ne House i de la perruque-
ria Axel Marens.

Segons informa Gran
Jonquera, Phone House
s’ha ubicat en un local de
77 metres quadrats a la
planta baixa, on, a més
d’oferir tot tipus de pro-
ductes de telefonia, tam-
bé es pot trobar una boti-
ga Fotoprix d’impressió

fotogràfica. Per la seva
banda, el saló Axel Ma-
rens es troba en un local
de 128 metres quadrats a
la primera planta del cen-
tre comercial jonquerenc.
D’acord amb les mateixes
fonts, el concepte de per-
ruqueria que hi ha darre-
re d’aquesta marca és el
del perruquer artista que,
seguint les tendències ac-

tuals, dissenya un estil
propi adequat per a cada
client. Es tracta d’una
marca xic i urbana, que,
tanmateix, és accessible.

Amb aquestes dues in-
corporacions, el centre
comercial Gran Jonquera
Outlet & Shopping manté
al 100% l’ocupació i hi afe-
geix nous serveis per als
clients. ■

Dues noves franquícies al Gran
Jonquera Outlet & Shopping
J.C.
LA JONQUERA

La nova franquícia d’Axel Marens que hi ha al recinte
comercial del Gran Jonquera ■ CEDIDA GRAN JONQUERA

Un home de 56 anys va
morir ahir a Sant Joan de
les Abadesses mentre in-
tentava remolcar un vehi-
cle amb la seva grua. Els
fets van passar pels volts
d’un quart d’una del mig-
dia, i al lloc de l’accident
s’hi van desplaçar els Mos-
sos d’Esquadra, els Bom-
bers i el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques. El cas
va ser traslladat al jutjat
d’instrucció de guàrdia de
Ripoll i al Departament
d’Empresa i Treball,
d’acord amb el protocol
d’accidents laborals amb
víctimes mortals. ■

Mor remolcant
un cotxe amb
la grua, al
Ripollès

ACN
SANT JOAN DE LES ABADESSES
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En marxa el procés per activar el Pla
Educatiu d’Entorn de Lleida per a aquest
curs 2022-2023 | Lleida.com
L’Ajuntament de Lleida i la Generalitat han signat l’addenda del conveni per desenvolupar el Pla
Educatiu d’Entorn aquest curs 2022-23 i poder iniciar així el procés per licitar i activar les
activitats que hi estan vinculades. L’addenda de l’acord és de 440.009 euros i aquest curs la
convocatòria rep part de la dotació econòmica dels fons europeus Next Generation EU, per un
import de 275.309 €, i a través del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència
(MRR). El Ministeri d’Educació ha traspassat la partida a la Generalitat, que gestionarà a través
del Departament d’Educació.

Els Plans Educatius d’Entorn (PEE) són una proposta de cooperació educativa entre el
Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes per aconseguir l’èxit educatiu de tot
l’alumnat, a l’educació formal i la no formal, i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat,
l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. L’actuació de
corresponsabilització educativa dels Plans Educatius d’Entorn va adreçada, sobretot, a infants i
joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics u concertats d’un municipi o d’un sector d’un
municipi, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nens i nenes, nois i noies
nouvinguts o amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents).

Els PEE es van començar a implantar a Lleida el 2005 i a partir del curs 15-16 ja es van aplicar
a tota la ciutat, distribuïda en 6 districtes. La dotació econòmica serveix per organitzar activitats
per famílies i alumnat en horari escolar i extraescolar, especialment per als més vulnerables, i
també s’organitzen comissions i grups de treball entre centres educatius i AFAs (Associacions
de Famílies d’Alumnes) i entitats del territori per, així, treballar diferents problemàtiques,
interessos o necessitats.

La dotació vinculada als fons europeus Next GenerationEU és per a l’execució de les següents
activitats palanca:

Mentoria socioeducativa
Tallers de suport i acompanyament educatiu
Promoció de les oportunitats educatives més enllà de l’escola.

El servei de mentoria socioeducativa està en procés d’adjudicació, amb la previsió d’iniciar-se el
servei al mes de febrer. Des del divendres 20 de gener i fins al dia 30 de gener està publicada
l’oferta de la licitació dels tallers de suport i acompanyament educatiu que s’han d’iniciar al mes
de març. De la mateixa manera, s’està fent el procediment de licitació dels tallers de promoció
d’oportunitats educatives que hauran de començar al mes d’abril. Les diferents accions
finalitzaran el 31 de juliol, com a màxim.

https://www.lleida.com/noticia_canal/en-marxa-el-proces-activar-el-pla-educatiu-dentorn-de-lleida-aquest-curs-2022-2023
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El Col·legi El Carme de la Borde-

ta va organitzar dissabte les IV 

Jornades de Formació de profes-

sorat en Altes Capacitats, sota el 

tema de la neurociència aplicada 

a les altes capacitats. En aquest 

sentit, també cal destacar que la 
cita va comptar amb la presència 

de diferents referents neuroedu-

cadors, els quals van aportar a 

tots els assistents presentes en 

la jornada els seus coneixements 

sobre com la neuroeducació aju-

da a donar una resposta educati-

va de qualitat a l’aula.

Pel que fa a la jornada en si 

sobre formació de professorat en 

altes capacitats, aquesta es va ini-

ciar amb una ponència de Sylvia 

Sastre, catedràtica en psicologia 
evolutiva i educació de la Univer-
sitat de la Rioja. A continuació els 
assistents també van poder parti-

cipar en diferents tallers impartits 
per referents actuals del camp de 

la neuroeducació i les altes capa-

citats, com són: Chema Lázaro, 

Marta Portero i el grup de recer-

ca NeuroPGA de la Universitat de 
Lleida (UdL).

FOTO: C. E. C. / Imatge d’expertes que van participar en la jornada

El Carme, pioner en atenció als 
alumnes amb altes capacitats

Així mateix, s’ha de destacar 

que la jornada va tenir la partici-
pació d’un centenar de professors 

de tota Catalunya. Alhora, també 
s’ha de dir que en aquesta quarta 

edició es va recuperar la presen-

cialitat, després de dues edicions 
de les jornades amb format onli-

ne arran de les restriccions per la 

pandèmia provocada pel corona-

virus.

D’altra banda, cal destacar que 

el Col·legi El Carme de la capital 

del Segrià és pioner en l’atenció 

a l’alumnat d’altes capacitats i 

compta amb un projecte d’inno-

vació educativa reconegut pel De-

partament d’Educació, el progra-

ma Talent, que potencia l’atenció 

a aquest tipus d’alumnat de for-
ma inclusiva.

A més, el centre educatiu llei-
datà participa en un projecte 
Erasmus+ de formació de profes-

sorat conjuntament amb la Uni-
versitat de Lleida (UdL) i altres 
institucions educatives de Portu-

gal, Itàlia, Romania i Polònia.

Els nous 45 nínxols del departament de Santa 
Cecília del cementiri ja estan gairebé enllestits

L’Ajuntament de Lleida està habilitant 45 nous nínxols al departament de Santa Cecília, una de les 
parts més antigues del cementiri de Lleida. Aquest és un nou pas en la lenta recuperació de la zona, 
que ja fa sis anys que es rehabilita, tot i que encara resta molta feina a fer. Aquests nous nínxols, que ja 
estan gairebé enllestits, s’han fet al costat dels altres 45 construïts fa més d’un any, dels quals ja només 
queden buits uns quatre. /FOTO: D. A.

Els veïns de l’Horta, juntament 

amb membres de la plataforma 

Lleida contra la MAT, s’han mo-

bilitzat per recollir firmes contra 
la construcció d’una línia elèctri-

ca d’alta tensió que afectaria di-

verses partides. De fet, aquesta 
iniciativa va començar dissabte. 
Cal indicar que el projecte pre-

veu que la citada línia vagi des 

del futur parc solar d’Alcarràs 

fins a la subestació de Magra-

ners. De fet, els veïns demanen 

que s’aprofitin les infraestructu-

res que hi ha a l’Horta. Per la se-

va banda, l’Ajuntament de Lleida 

va informar que la constructora 

ha acceptat soterrar el 67% del 

traçat, però el consistori reclama 
que sigui el 80%, quedant no-

més aeri el tram que travessaria 
el riu Segre.

Inici de la recollida de firmes 
contra la línia elèctrica d’alta 
tensió a l’Horta de Lleida

FOTO: L. M. / La recollida de firmes va començar el passat dissabte

El nos�e civisme

mill�a Lleida!

Recullo els 
excrements i netejo 

les miccions del meu 
gos amb aigua i així 

ajudo a mantenir neta 
la via pública.
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S’INAUGURA LA NOVA ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE TREMP
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S’INAUGURA LA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TREMP

Aquest gener han finalitzat les obres del nou edifici que acull prop de 150 alumnes

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

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

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

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

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

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

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

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

https://laborrufa.com/nova-escola-municipal/
http://www.ajuntamentdetremp.cat


NOVA ESCOLA MUNICIPAL

Amb l’obertura d’aquest espai l’Ajuntament dotar a l’escola de Música d’un espai propi i adequat
als temps actuals. L’espai de La Lira es confereix com l’epicentre de la vida cultural de la ciutat.
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SOCIETATCERDANYA / ALT URGELL
Regió7 

La Seu ensenya a 
les famílies com 
seure de manera 
saludable en les 
hores d’estudi
M.S. LA SEU D’URGELL

n L’Escola de Famílies de la Seu 
d’Urgell ha anunciat l’organitza-
ció d’una xerrada que, sota el títol 
«Control postural i cura de l’es-
quena a la infància i adolescèn-
cia», es proposa donar noves ei-
nes de salut per a les etapes aca-
dèmiques dels fills. Així, segons ha 
anunciat l’Ajuntament, el pròxim 
dimarts dia 31 de gener, a les set 
de la tarda, es farà a la biblioteca 
Sant Agustí de la Seu d’Urgell la 
xerrada «Control postural i cura 
de l’esquena a la infància i adoles-
cència», la qual anirà a càrrec de 
la fisioterapeuta familiar de 
l’Equip d’Atenció Psicopedagògi-
ca (EAP) Bet Alonso. L’activitat, 
que s’adreça a totes les famílies ur-
gellenques, és gratuïta, segons ha 
remarcat el mateix consistori. 
Com en cada sessió, per fomentar 
la participació, els organitzadors 
oferiran un servei de guarda d’in-
fants amb prèvia reserva, enviant 
un correu a pee@aj-laseu.cat in-
dicant nom i cognom de l’infant, 
edat i telèfon de contacte.

Puigcerdà demana a Educació que 
faci institut l’escola pública Alfons I

n L’Ajuntament de Puigcerdà ha 
demanat al Govern que conver-
teixi l’escola Alfons I en una esco-
la institut. El consistori i el Depar-
tament d’Educació tenen aquest 
projecte sobre la taula com a prin-
cipal mesura per alliberar places 
a l’institut Pere Borrell, l’únic que 
ofereix ensenyament públic de 
secundària a la Cerdanya.  

La conversió de l’escola Alfons 
I, la més antiga de l’ensenyament 
públic a la capital cerdana, és una 
antiga aspiració de la comunitat 
educativa de Puigcerdà ja que 
l’institut Pere Borrell aplega enca-
ra tots els alumnes de secundària 
de la comarca fent que el nombre 
d’estudiants en aquest equipa-
ment s’acosti al miler. En aquest 
sentit, l’Ajuntament s’ha sumat a 
una petició del mateix centre do-
cent i ha traslladat al Govern la ne-
cessitat d’aprovar aquest canvi de 
rang. L’alcalde de Puigcerdà, Al-
bert Piñeira, ha explicat que la pe-
tició ja ha estat feta en el marc de 

la nova Taula Local de Planifica-
ció: «Hem plantejat al departa-
ment la possibilitat que algun dia 
potser s’haurà de fer la reflexió 
que l’escola Alfons I passi a ser es-
cola institut, tal com ja ho dema-
na el centre en una reivindicació 
que l’Ajuntament comparteix per-
què creiem que això faria més 
atractiva la mateixa escola». L’es-

cola Alfons I de Puigcerdà té actu-
alment 314 alumnes des de P3 fins 
a sisè de Primària amb dos grups 
per curs i ràtios d’entre 15 i 25 
alumnes, els quals són formats 
per una plantilla de 36 professors. 
Fa més d’una dècada, abans que 
es creés l’escola Llums del Nord, 
l’escola Alfons I havia tingut més 
de 700 alumnes amb quatre grups 
per curs i una plantilla de docents 
que també doblava l’actual. El 
centre ha reaprofitat els espais 
quan han quedat lliures per a au-
les d’ensenyament específic. 

En converses en la mateixa 
Taula de Planificació, el Departa-
ment ha informat l’Ajuntament 
que el pròxim curs acadèmic s’ac-
tivarà a la capital cerdana amb 
tres grups d’Educació Infantil, 
dels quals un a l’Alfons I, un al 
Llums del Nord amb vint alumnes 
per grup, i un a l’escola concerta-
da Vedruna amb vint-i-cinc alum-
nes; i amb quatre grups d’ESO a 
l’institut Pere Borrell i un a l’esco-
la Vedruna. 

u Centre docent i Ajuntament coincideixen que faria més atractiu el col·legi i alliberaria l’institut
MIQUEL SPA. PUIGCERDÀ

Una activitat de Nadal aquest curs a l’escola Alfons I AJ. PUIGCERDÀ

En més d’una dècada el 
centre ha passat de 
tenir 700 alumnes en 
quatre línies a tenir-ne 
uns 300 en dues
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Local Comarques

n El 32% de l’alumnat estranger 
escolaritzat a les aules de Primària 
de Salt, Girona i Figueres hauria de 
canviar d’escola per a eliminar la 
segregació i aconseguir una distri-
bució equilibrada de l’alumnat 
vulnerable perquè tots els centres 
educatius tinguin «la mateixa 
composició», apunta la cap del 
projecte contra la segregació esco-
lar de la Fundació Bofill, María Se-
gurola. I és que aquests són els tres 
municipis de les comarques giro-
nines que aquest curs 2022-2023 
han registrat una taxa més elevada 
de segregació escolar en l’etapa de 
Primària, segons un informe del 
Síndic de Greuges. 

El document, que avalua els ni-
vells de segregació dels municipis 
catalans de més de 5.000 habitants 
des de l’entrada en vigor del Pacte 
contra la Segregació Escolar al 
2019, detalla que les cinc localitats 
gironines amb més segregació es-
colar a Primària són Girona, Salt i 

Figueres (que empaten amb un 
32% de dissimilitud, la mesura que 
s’utilitza per a dimensionar la se-
gregació escolar), seguit de Maça-
net de la Selva i Palafrugell, amb un 
30% en ambdós casos. 

La capital del Gironès és, de fet, 
la que ha aconseguit una reducció 
més dràstica. I és que el curs 2018-
2019 va registrar un índex de segre-
gació escolar del 43%, 11 punts 
percentuals per sobre que les xifres 
actuals. «L’Ajuntament de Girona i 
el Departament d’Educació han fet 
grans esforços, des de la signatura 
del pacte local contra la segregació 
al canvi de zonificació, passant pel 
reconeixement administratiu de 
l’alumnat vulnerable», explica Se-
gurola. En el cas de Salt, la taxa de 
segregació escolar també s’ha re-
duït respecte fa 4 anys, passant del 
39% al 32%. A Figueres, les mesu-
res desplegades en el marc del Pac-
te contra la segregació escolar tam-
bé han aconseguit retallar la desi-
gualtat a les aules, passant del 37% 

al 32% de dissimilitud, i a Maçanet 
de la Selva la reducció ha estat de 
4 punts percentuals, passant del 
34% al 30%. Per contra, a Palafru-
gell, l’índex de segregació escolar 
ha augmentat respecte el curs 
2018-2019, del 29% al 30%. 

«No depèn del volum» 
Amb tot, Segurola defensa que la 
taxa de segregació escolar «no de-
pèn del volum d’alumnat estran-
ger que tingui un municipi sinó de 
com està repartit». 

Tot i això, la responsable del 
projecte contra la segregació esco-
lar de la Fundació Bofill apunta 
que les comarques gironines regis-
tren nivells de segregació «més 
baixos» en comparació amb altres 
zones de Catalunya (tot i que re-
corda que segueixen sent «alts») i 
que cap localitat gironina figura al 
rànquing dels 30 municipis cata-
lans amb més segregació a les es-
coles. En aquest sentit, Ripollet, 
Molins de Rei, Tarragona, Sant 

Joan Despí, Móra d’Ebre, Montor-
nés del Vallès, Lleida, Sant Feliu de 
Llobregat, L’Arboç i Badalona són 
els municipis catalans amb uns ni-
vells de segregació escolar més ele-

vats en l’etapa de Primària. 

La desigualtat als instituts 
En l’etapa de Secundària, Castelló 
d’Empúries és el municipi de les 
comarques gironines amb un ín-
dex més elevat de segregació esco-
lar. De fet, figura en el llistat de les 
30 localitats catalanes amb una 
taxa més elevada (ocupa el núme-
ro 28). La radiografia, però, és com-
pletament diferent a la registrada 
fa 4 anys. I és que el curs 2018-2019 
el municipi altempordanès tenia 
una taxa de segregació del 13% i 
ara la xifra s’ha doblat, fins arribar 
al 25%. «L’increment és molt alar-
mant, ha passat de tenir una segre-
gació escolar baixa a estar entre els 
municipis més segregats de Cata-
lunya», assegura Segurola. En 
aquest cas, alerta que «un 25% de 
l’alumnat estranger hauria de can-
viar d’institut per a tenir una distri-
bució equilibrada». El segon mu-
nicipi de la demarcació de Girona 
amb una taxa més elevada de se-
gregació escolar a Secundària és 
Torroella de Montgrí (22%), seguit 
de Salt (21%), Sant Feliu de Guíxols 
(20%) i Girona (19%). A nivell de 
Catalunya, els municipis amb un 
índex més elevat de segregació es-
colar als instituts són Sant Fruitós 
de Bages, Esplugues de Llobregat, 
Tarragona, Ripollet, Badalona, 
Molins de Rei, Piera, l’Hospitalet 
de Llobregat, Sant Sadurní d’Ano-
ia i Sant Feliu de Codines. 

No obstant, tenir un índex ele-
vat de segregació escolar a Primà-
ria no és sinònim d’haver-lo d’ar-
rossegar a Secundària. És el cas de 
Figueres, amb una taxa del 32% de 
dissimilitud a les escoles, però amb 
un 16% als instituts. «Més que un 
problema pot ser una oportunitat, 
perquè en funció de com es faci el 
pas de Primària a Secundària, els 
municipis tenen la possibilitat de 
reduir, i molt, la segregació esco-
lar», defensa María Segurola. 

Amb tot, assegura que «s’han fet 
avenços, però encara queda mol-
ta feina per a fer». En aquest sentit, 
lamenta que en municipis com Ri-
poll, Roses o l’Escala «la detecció 
d’alumnat vulnerable encara és 
baixa i hi ha un marge de millora 
important», i fa una crida a rever-
tir-ho per a poder reservar places i 
garantir així una distribució equi-
tativa. A més, alerta que «l’oferta de 
places en la preinscripció s’hauria 
d’ajustar al nombre real de cadires 
perquè no quedin vacants, perquè 
es concentrarien  als centres més 
vulnerables». A més, Segurola re-
comana no assignar l’alumnat que 
arriba a les aules al llarg del curs 
(amb la fórmula de la matrícula 
viva) als centres més vulnerables i 
fer-ho, «prioritàriament», als cen-
tres de baixa complexitat. Per úl-
tim, reclama «revisar la zonificació 
a Primària i les adscripcions a Se-
cundària per a garantir que hi hagi 
barreja d’alumnat en tots els cen-
tres educatius». 

El 32% de l’alumnat estranger de Salt, 
Girona i Figueres hauria de canviar  
d’escola per eliminar la segregació
u Castelló d’Empúries és el municipi de les comarques gironines amb un índex més elevat de 
segregació escolar a Secundària uLa Fundació Bofill reclama més detecció, evitar vacants en la 
preinscripció i no assignar estudiants de matrícula viva en centres d’alta i molt alta complexitat

MERITXELL COMAS. GIRONA

Diversos alumnes de l’escola Font de la Pólvora de Girona, jugant al pati. ACN

Tot i que María 
Segurola reconeix que 
«s’han fet avenços», 
alerta que «encara 
queda molta feina»

La capital del Gironès 
ha aconseguit reduir en 
4 anys fins a 11 punts 
percentuals la 
desigualtat a les aules
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Les escoles públiques de Parets es renoven
amb el projecte ‘Transformem els patis’
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 (Vallès Oriental).

Les millores tenen l’objectiu de convertir els patis en espais «més inclusius, naturalitzats i
amb perspectiva de gènere» perquè els alumnes passin més estona a l’aire lliure.

La regidora d’Educació, Casandra Garcia, ha volgut destacar que «el projecte pretén que els
nens i nenes puguin estar més estona a l’aire lliure i en unes millors condicions».

Canvis a les escoles públiques

Algunes de les millores aplicades a l’Escola Municipal Pau Vila, a través del projecte, han sigut
al pati d’educació infantil, on s’ha introduït un sorral, un rocòdrom, una pèrgola, vaporitzadors i
estructures de fusta al terra i cuines de joguina, entre altres actuacions. Pel que fa al pati de
cicle inicial, queda pendent un sorral, un tobogan, més arbres, grades i una estructura de fusta,
entre d’altres.

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

Quant a l’Escola Vila Parietes, el pati ha incorporat gespa, una caseta petita de fusta, una
cuineta de fusta i un circuit perquè passin els nens.

L’últim 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 i una cuineta, mentre que el dels mitjans ara disposa d’una
pèrgola, bancs, àgores, un sorral i millores a l’hort. Pel que fa al pati dels «grans», s’ha
incorporat un armari per guardar les joguines, igual que al 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 renovar els patis. Concretament, la iniciativa
concep els espais exteriors de les escoles no només com zones d’esbarjo i oci, sinó també com
espais d’aprenentatge. És a dir, es poden fer les classes i ensenyar les matèries que
imparteixen dins de l’aula fora del pati.

Notícies relacionades

En total, l’ajuntament ha destinat més de 160.000 euros al projecte.

Més notícies de Parets a l’edició local d’EL PERIÓDICO
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https://www.elperiodico.com/es/parets/20230118/escuela-pau-vila-parets-tendra-81352032
https://www.elperiodico.com/es/parets/20230118/escuela-pau-vila-parets-tendra-81352032
https://www.elperiodico.com/es/parets/
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Educació obrirà un curs d'hostaleria per a
alumnat vulnerable al Ripollès i mantindrà
els cicles de Cuina i Pastisseria
ACN Ripoll - El Departament d'Educació mantindrà els cicles formatius del sector de l'hostaleria
al Ripollès durant el curs vinent. El director dels serveis territorials a les comarques gironines,
Àdam Manyé, ho ha anunciat aquest divendres en una trobada amb els directors dels centres
del Ripollès. Manyé ha lamentat "el malestar" entre la comunitat educativa i ha aprofitat per
desmentir el rumor del tancament. A més el portaveu d'Educació a Girona ha afegit que obriran
una línia d'Itinerari Formatiu Específic (IFE) sobre l'hostaleria en el mateix institut Abat Oliva
destinat a alumnes en situació vulnerable. Al llarg d'una setmana el director dels serveis
territorials s'ha reunit amb els 350 directors de centres gironins agrupats en comarques.

A principis de setmana sortia a la llum les queixes de professors i alumnes de l'institut Abat Oliva
de Ripoll que estaven espantats per si el Departament d'Educació tancava els cicles formatius
de Cuina i Pastisseria. Demanaven al departament que mantingués els cursos oberts per no
haver d'anar a estudiar fora del municipi.

Aquest divendres el director dels serveis territorials d'Educació, Àdam Manyé, ha assegurat a
l'ACN que "no hi ha la intenció de tancar els cicles d'hostaleria". Així ho ha comunicat també als
directors d'escoles i instituts de la comarca del Ripollès en una reunió al territori el divendres al
matí. Manyé ha assegurat que el curs vinent seguiran oferint els cursos de Cuina i Pastisseria a
l'Abat Oliva i, a més, incorporaran una nova oferta.

Es tracta d'una línia d'Itinerari Formatiu Específic (IFE) destinat a alumnat vulnerable d'entre 16 i
20 anys. Aprofitant la infraestructura de l'Abat Oliva sobre hostaleria, Manyé ha detallat que
aquest IFE es concentrarà en aquest àmbit. La comarca del Ripollès era la única de la
demarcació que no tenia un IFE actiu fins ara i per això han optat per estrenar-lo a partir del curs
vinent. "L'objectiu és evitar el trasllat de grans distàncies de persones vulnerables", ha afegit
Àdam Manyé.

Educació ja aplica compensacions

Educació assegura que ha copsat la demanda del territori per la formació en hostaleria i per això
mantindran els estudis durant el proper curs, com a mínim. De tota manera, en la trobada
d'aquest divendres Manyé ha encomanat als directors dels centres que animin i esperonin als
alumnes per estudiar aquests cicles formatius per augmentar les matrícules, que actualment no
superen els sis estudiants en el primer curs d'un dels cicles.

En aquest sentit, el Departament insisteix en què ja s'estan aplicant "compensacions" a la
comarca per la baixa densitat de població. Aquestes compensacions consisteixen en mantenir
cursos oberts en els casos en què hi ha "una alta demanda" per part dels agents econòmics del
territori -com és el cas dels cicles d'hostaleria- però poc interès per part de l'alumnat.

Nova branca en cures

Per altra banda, Manyé ha avançat que el Departament d'Educació vol treballar per introduir els

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20230127/8714075/educacio-obrira-curs-d-hostaleria-per-alumnat-vulnerable-ripolles-i-mantindra-els-cicles-cuina-i-pastisseria.html


estudis de Formació Professional vinculats al sector de les cures a la comarca. El portaveu del
Departament d'Educació a Girona ha apuntat que ho tenen "entre cella i cella" i per això
intentaran començar a oferir els estudis tan ràpid com sigui possible.

Segons Manyé, han detectat que en el Ripollès hi ha "interès" perquè s'obri aquesta nova
branca educativa. Per això ara planifiquen com, quan i on podrien començar a fer-se aquests
cursos de cicles formatius. Aquests indicis arriben després que hi hagi "una revolució en l'FP per
veure què interessa i què no". El Departament ha desplegat una sère d'agents que comproven la
demanda que podrien tenir els nous estudis i així estudiar-ne la viabilitat.

Trobada amb 350 directors de centres gironins

La trobada del director dels serveis territorials d'Educació amb els responsables de centres del
Ripollès s'emmarca amb un conjunt de reunions que ha fet en els últims dies Àdam Manyé amb
directors d'escoles i instituts. El titular d'Educació a Girona ha assegurat que s'ha trobat amb 350
directors agrupats en comarques per "posar-nos cara".

L'objectiu és "oferir transparència, proximitat i diàleg" a les direccions de tots els centres
gironins. Per això la idea de Manyé és tornar-se a trobar amb tots ells abans d'acabar el curs per
veure què ha funcionat i què no. De cara a la tardor, es repetirien les trobades. El director dels
serveis territorials assegura que en aquestes reunions es tracten "polítiques educatives globals"
però també es poden parlar de temes particulars, com ara el conflicte amb els cicles formatius
del Ripollès. "A vegades en una trobada es diuen coses que la gent no s'atreveix a dir en un
correu electrònic" ha reblat Manyé.
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El ministeri d'Educació valora ara no
implantar un examen especial per a les
carreres d'Infantil i Primària
El govern espanyol està valorant no implantar un examen especial per accedir a les
carreres d’Educació Infantil i Primària, com va plantejar l’any passat al document que va publicar
amb 24 propostes de reforma per a la millora de la professió docent. Una de les taules de
treball que estudia la reforma per a la millora de la professió docent, que estan coordinades pel
Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats, està discutint la
possibilitat de descartar la proposta d’establir un examen especial per entrar en les carreres
d’Infantil i Primària, segons han informat a Europa Press fonts del Departament que dirigeix Pilar
Alegría.

En concret, segons afirmen les mateixes fonts, els degans d’Educació i el Ministeri d’Universitats
estan estudiant la possibilitat de descartar aquesta opció, que forma part de les 24 propostes per
a la millora de la professió docent, encara que no hi ha res tancat encara.

El Ministeri d’Educació i FP, al document publicat l’any passat, valorava l’establiment de la
superació d’una prova específica d’accés als Graus en Educació Infantil i Primària com a requisit
previ. L’esmentada prova, segons assenyala la proposta, hauria d’avaluar la competència
comunicativa i raonament crític i la competència lógicomatemática i incloure aspectes referits a
actituds i competències de la professió docent recollides en el marc de competències
professionals docents. A més, estableix que s’hauria de recollir en la proposta normativa referida
a requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la
professió docent incloent els requisits d’accés i procediments d’admissió d’estudiants i, en el
seu cas, les proves particulars d’accés o criteris particulars d’admissió.

https://www.segre.com/noticies/lleida/2023/01/27/el_ministeri_educacio_valora_ara_no_implantar_examen_especial_per_les_carreres_infantil_primaria_197432_1092.html
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Así afecta el 'bullying' al rendimiento
académico
El acoso escolar o bullying está a la orden del día. A pesar de que sea un fenómeno que pasa
desapercibido, cada vez es más común en las aulas de los colegios. Según la UNESCO, uno de
cada cuatro estudiantes es víctima de agresiones y un 12 % recibe acoso a través de las redes
sociales.

En España, en el año 2021, según la Fundación ANAR, el 15,4 % de los estudiantes denunció
casos de bullying entre sus compañeros de clase. Además, un 24 % asegura haber sido
testigo de acoso a través de internet. Según varios expertos, estas circunstancias se traducen la
mayoría de las veces en fracaso escolar.

El fracaso escolar «no es lo mismo» que los suspensos, asegura el psicólogo Sergio García. El
primero tiene que ver con los «suspensos masivos durante meses», mientras que el segundo
se podría traducir en dejadez hacia una materia o no entender los contenidos. Cuando existe un
fracaso escolar, habitualmente los niños tienen una «capacidad atencional máxima» y una
capacidad de concentración «muy alta».

El acoso es un fenómeno, pero «no en el sentido que le da hombre». El bullying es la violencia
de una o varias personas hacia otra «sin que medie la provocación», explica el doctor
Fernando Miralles. Esta violencia tiene que estar en tiempo prolongado, es decir, «organizado
sistemática y estratégicamente».

Uno de los efectos del acoso en las aulas es el abandono escolar. Esta acción no es nada más
que «el síntoma o el pico del iceberg», asegura García. Para detectar qué pasa, lo primero que
hay que hacer es comenzar una psicoterapia. Los niños desean contar qué ocurre, «pero no
saben cómo hacerlo».

La estadística muestra que del 5 % de los alumnos sufre acoso, pero «solo uno de cada tres
alumnos de la ESO» ha sido capaz de decirlo, tal y como denuncia el doctor Miralles. Como
consecuencia, aparece el fracaso escolar, déficit de autoestima, cuadros depresivos,
autoconcepto negativo y, muchas veces, intento de suicidio, enumera el psicólogo.

Los cuatro componentes del 'bullying'

En muchas ocasiones, la víctima se siente culpable de la situación. Cuando ocurre una
agresión, no solo está el agresor y la víctima, sino que «hay cuatro componentes»: agresor,
víctima, los compañeros que observan y los adultos.

Dentro de lo del bullying existen varios tipos: las intimidaciones verbales, las psicológicas, el
aislamiento social de la víctima, el acoso sexual y el acoso anónimo. Una de las acciones más
importantes en la que insisten ambos especialistas es en «la petición de ayuda». Muchas
veces, la persona que está sufriendo el acoso no es capaz de hablar, por eso deben ser los
compañeros que lo observan los que procedan.

A pesar de ser un tema tabú en los colegios, cada vez hay más avances. En algunos centros
existen los alumnos mediadores. Son los encargados de intermediar entre el agresor y el

https://www.eldebate.com/sociedad/20230130/asi-afecta-el-bullying-al-rendimiento-academico_89405.html


agredido en caso de que exista acoso. No obstante, aún falta progreso: «Si la psicología
estuviese implementada en los centros educativos, la resolución de conflictos sería mayor»,
lamenta el doctor García.

El papel de los padres

Los padres son una figura muy importante para los hijos. Si bien es cierto que no es posible
proteger a los niños de todo lo que pasa a su alrededor, existen actuaciones para detectar que
está sufriendo acoso escolar.

El niño necesita poder desahogarse, lo más fácil es contar con los padres, pero muchas veces
resultan inaccesibles. Eso es un fracaso «tanto del sistema educativo como del sistema
familiar», explica García. Lo que propone el doctor es, en vez de hacer una investigación o
«someterle a un tercer grado», lo más adecuado es estar receptivo, generar un ambiente
cómodo para poder hablar de forma tranquila.

El comportamiento normal de los padres «sería comunicarlo al centro» para que se iniciase un
estudio de situación real, explica Miralles. Si se lleva a cabo y realmente ven una mala
actuación, el agresor será expulsado del centro. En otras ocasiones, acude a Orientación, ya
que «los chicos no saben lo que están haciendo» y se meten unos con otros como un juego,
pero «no saben lo que puede haber detrás».
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