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nals novells amb menys de tres me-
sos d’experiència, segons va avançar 
ahir el departament d’Educació, 
que ja treballa en la selecció dels 60 
centres formadors que participaran 
en aquesta fase, que anirà creixent 
si els resultats són satisfactoris. El 
conseller d’educació, Josep-Gonzà-
lez Cambray, va presentar la nova 
mesura insistint que cal “repensar 
la formació dels docents per millo-
rar el nivell competencial de l’alum-
nat i incrementar el benestar dels 
mestres”.  

La prova pilot del nou programa 
de residència tindrà un cost d’11 mi-
lions d’euros i estarà finançat gaire-
bé del tot (95%) pel Fons Social Eu-

ropeu Plus. Aquest finançament no 
inclou l’escola concertada, motiu 
pel qual des del departament ja van 
avançar que s’està treballant en pa-
ral·lel per fer un projecte de recerca 
similar que permeti provar la mesu-
ra també als centres concertats. 

Acompanyar nous mestres 
El programa Sensei (un concepte 
japonès que vol dir “el que ha nas-
cut abans”) s’ha dissenyat basant-
se en altres sistemes educatius que 
ja tenen programes d’acompanya-
ment als mestres i professors en 
els seus primers anys de docència. 
De fet, dels 27 països de la Unió 
Europea, 19 ja tenen un programa 

de pràctiques d’un any o una resi-
dència  docent inicial en marxa. 
Entre aquests països hi ha França, 
Alemanya, el Regne Unit o Suècia. 
A Catalunya se seleccionaran 85 
docents que es convertiran en 
mentors de fins a tres docents no-
vells que els tindran com a refe-
rent personal i professional al cen-
tre. D’aquesta manera, seran els 
mateixos mestres i professors en 
actiu els que acompanyaran els 
docents que acaben d’arribar. A 
canvi, els mentors tindran fins a 
mitja jornada lectiva lliure i re-
bran un reconeixement d’hores de 
formació.  

Pel que fa als docents novells, 
hauran d’haver superat la formació 
de grau o màster i estar inscrits a la 
borsa, però no podran tenir més de 
tres mesos d’experiència. Tindran 
una dedicació de 37 hores i mitja a la 
setmana en què hi haurà mitja jor-
nada de docència a l’aula i mitja jor-
nada de formació teòrica. Entre els 
objectius d’aprenentatge clau hi 
haurà el de potenciar la inclusió del 
model lingüístic català al centre, 
desenvolupar pràctiques d’apre-

El curs que ve 250 docents assaja-
ran a Catalunya un programa de re-
sidència que combinarà mitja jor-
nada de docència i mitja de forma-
ció. Serà el pla pilot per poder im-
plantar en el futur una mena de 
MIR (similar al dels metges) però 
orientat a mestres i professors. Els 
primers candidats a experimentar 
el nou programa Sensei es triaran a 
finals d’aquest curs i hi haurà 150 
places per a mestres de primària i 
100 per a professors de secundària. 
Tots els candidats seran professio-
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Jornada  
Els docents 
tindran una 
dedicació de 
37 hores i 
mitja a la 
setmana

Catalunya assajarà un MIR 
per a mestres i professors

Educació farà una prova pilot el curs que ve amb 250 docents novells

Una aula d’educació 
secundària en una imatge 
d’arxiu. MARC ROVIRA  

1. A qui va destinat? 
 
El programa de residència 
serà voluntari i es farà amb 
250 docents que estiguin a la 
borsa però tinguin menys de 
tres mesos d’experiència a 
les aules. Tindran una 
dedicació de 37 hores i mitja 
a la setmana, amb mitja 
jornada de docència a l’aula i 
mitja jornada de formació 
teòrica.  

2. Quant costarà? 

La prova pilot de dos cursos 
tindrà un cost d’onze milions 
d’euros. Si finalment 
s’estableix per a tots els 
docents, el programa costarà 
18 milions d’euros si els 
docents novells formen part 
de la plantilla i fins a 160 
milions si reben la formació 
sense formar part de la 
plantilla de cada centre. 

3. A Europa ja s’aplica? 

Dels 27 països de la Unió 
Europea, 19 ja tenen un 
programa de pràctiques d’un 
any o una residència docent 
inicial en marxa. Entre 
aquests països hi ha França, 
Alemanya, Noruega, el Regne 
Unit, Itàlia o Suècia. A 
Espanya encara no s’ha 
aplicat en cap comunitat 
autònoma. 

4. Quina situació hi ha? 
 
Al desembre el sistema 
educatiu va entrar en alerta per 
la caiguda generalitzada del 
nivell de català, matemàtiques i 
anglès en les últimes proves de 
competències bàsiques. Una 
falta de nivell que també es va 
reflectir en els resultats de 
l’última convocatòria de les 
proves d’aptitud personal per 
accedir a un grau d’educació. 

5. Ja s’havia plantejat? 
 
El MIR educatiu no és una 
idea nova, fa anys que ha anat 
sobrevolant com a mesura per 
combatre el fracàs escolar i 
millorar els resultats 
acadèmics elevant també el 
llistó dels professionals. Fa 8 
anys ja ho proposava un 
estudi de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema 
Universitari (AQU).

LES CLAUS
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Brussel·les té un pla 
per frenar la massacre 
de papallones i abelles

explica Bosch. D’altra banda, Brus-
sel·les vol incloure en la política 
agrària comuna (PAC) més suport 
als agricultors per potenciar cultius 
“amigables” amb els pol·linitzadors. 
“L’agricultura intensiva utilitza 
molts plaguicides i insecticides, i ai-
xò, esclar, té un impacte molt im-
portant en els entorns on viuen 
aquests animals”, evidencia Bosch. 

Aquesta legislació s’inclou en un 
paquet de normatives que està im-
pulsant la Comissió Europea per 
mirar de frenar el canvi climàtic, 
que també juga un paper determi-
nant en la reducció d’aquests insec-
tes. “Amb els hiverns càlids el vol 
dels pol·linitzadors s’avança i sur-
ten abans que floreixin les plantes 
que són el seu component principal 
d’alimentació. I, també, amb perí-
odes de sequera com la d’aquest es-
tiu hi ha menys flors florides i 
menys nèctar”, afegeix Bosch. 

Estratègia interna 
Més enllà de Brussel·les, el depar-
tament d’Acció Climàtica de la Ge-
neralitat de Catalunya i el ministe-
ri de Transició Ecològica estan po-
sant en marxa una estratègia simi-
lar. De fet, tant les autoritats 
comunitàries com els experts con-
fien que encara s’és a temps de sal-
var les espècies que estan en perill 
d’extinció i d’augmentar de mane-
ra considerable la població de 
pol·linitzadors. “Els objectius de la 
Unió Europea i de les diferents ins-
titucions són ambiciosos, ja veu-
rem si es compleixen, però en cap 
cas estem en una situació de no re-
torn si aconseguim crear les condi-
cions favorables per a la recupera-
ció”, assenyala Bosch.e

Les abelles, les papallones i les mosques són imprescindibles per a la reproducció de 
gairebé el 90% de les plantes silvestres. MITJA KAVCIC / GETTY

Aquests insectes s’han reduït un 75% en 25 anys

La Unió Europea assegura que una 
de cada tres espècies de papallones, 
abelles o mosques –entre d’altres– 
està a punt de desaparèixer, i, se-
gons un estudi publicat a la revista 
científica Plus One, la biomassa 
d’aquests insectes s’ha reduït un 
75% en els últims 25 anys. Aquests 
insectes no només són imprescindi-
bles per a la reproducció de gairebé 
el 90% de les plantes silvestres, sinó 
també per a un 80% de les dels cul-
tius i, per tant, per a la seguretat ali-
mentària d’Europa. Per això, Brus-
sel·les ha presentat una nova nor-
mativa que pretén revertir aquesta 
tendència des d’avui fins al 2030. 
“Els pol·linitzadors necessiten més 
protecció, sense ells les nostres die-
tes i els nostres grangers serien molt 
més pobres”, alertava el comissari 
europeu de Medi Ambient, Virgini-
jus Sinkevičius, en la presentació de 
la nova iniciativa. 

En primer lloc, la Comissió Euro-
pea vol crear plans de conservació 
específics per a les espècies més 
amenaçades, crear una mena de 
corredors ecològics per a insectes i 
potenciar la presència dels pol·linit-
zadors a les zones urbanes. En 
aquest sentit, Jordi Bosch, investi-
gador del Centre de Recerca Ecolò-
gica i Aplicacions Forestals (CRE-
AF), diu que una de les causes prin-
cipals d’aquest declivi són els canvis 
d’usos del sòl. “Quan s’agafa una zo-
na natural i la urbanitzem o la con-
vertim en conreus estem alterant 
l’hàbitat d’aquests insectes i provo-
quem una reducció del seu menjar”, 

BRUSSEL·LES
GERARD FAGEDA Mesura  

La UE vol 
potenciar la 
presència de 
pol·linitzadors 
a les zones 
urbanes

Esperança  
Els experts 
creuen que 
hi ha temps 
per salvar 
aquestes 
espècies

MEDI AMBIENT

Dos detinguts 
per portar fusells 
AK-47 al maleter

SUCCESSOS

Passaven pocs minuts de les tres de 
la matinada d’ahir quan una patru-
lla dels Mossos d’Esquadra va parar 
a posar benzina a Garrigàs, a la co-
marca de l’Alt Empordà. Els agents 
van detectar que dues persones es 
posaven molt nervioses. Van deci-
dir escorcollar el seu vehicle, amb 
una matrícula francesa falsa, i a 
l’obrir el maleter hi van trobar dos 
fusells d’assalt AK-47. Les armes 
estaven bloquejades, tot i que ara el 
departament de balística de la po-
licia determinarà si es van fer servir 
en algun moment. La policia va de-
tenir els dos ocupants del cotxe, 
que, segons la documentació que 
van facilitar, eren un francès de 31 
anys i un jove de 25 anys procedent 
de Mauritània. A tots dos se’ls acu-
sa de tinença il·lícita d’armes i fal-
sificació documental.e

BARCELONA
C.M.

Presó per al 
detingut en l’atac 

d’Algesires

TERRORISME

El jutge de l’Audiència Nacional Jo-
aquín Gadea va dictar ahir presó in-
condicional per a Yasin Kanza, el 
presumpte autor de l’atemptat ter-
rorista d’Algesires en què va morir 
assassinat un sagristà i van resultar 
ferides quatre persones. El magis-
trat li atribueix els delictes d’assas-
sinat i lesions amb finalitats terro-
ristes, que podrien comportar una 
pena de presó permanent revisable. 
Després de prendre declaració al 
detingut i revisar les proves aporta-
des, el jutge qualifica els fets “d’atac 
jihadista dirigit” contra els “que 
professen la fe de l’Església catòli-
ca” i contra “els musulmans que no 
segueixen els preceptes de l’Alco-
rà”. Gadea també apunta que Kanza 
no havia estat qualificat de subjecte 
perillós pels cossos d’intel·ligència 
policial fins ara.e

BARCELONA
ARA

nentatge actualitzades o incorporar 
estratègies de gestió emocional amb 
els alumnes. Més enllà de la forma-
ció, els que optin per participar-hi 
tindran la certesa que treballaran 
tot un curs en el mateix centre, en-
cara que cobrant només mitja jor-
nada, i també se’ls certificarà amb 
250 hores de formació. A l’hora 
d’escollir els centres formadors, el 
departament valorarà que hagin 
tingut alumnes en pràctiques, que 
hagin participat en programes d’in-
novació i que tinguin un projecte 
clar per formar els nous docents.  

18 milions d’euros l’any 
Un cop acabi la prova pilot, que es 
farà durant dos cursos (el 2023-
2024 i el 2024-2025), es valorarà si 
aquest MIR de professors i mestres 
és viable i si serà obligatori, o no, fer-
lo per poder exercir. En aquest sen-
tit, un dels dubtes que ja presenta la 
proposta és si els docents novells 
hauran de formar part de la planti-
lla del centre o no. Si la formació es 
fes amb els docents en plantilla, el 
programa tindria un cost de 18 mili-
ons d’euros a l’any. En canvi, si 
aquest curs de pràctiques es fes amb 
els nous docents externs a la planti-
lla, caldria una inversió de 160 mi-
lions d’euros l’any perquè tots els 
docents que entren cada curs al sis-
tema educatiu fessin aquest perío-
de de formació cobrant mitja jorna-
da. Per poder avaluar aquesta mesu-
ra, el programa comptarà amb un 
òrgan de coordinació format per de-
gans de les universitats catalanes i 
representants del Programa MIF i 
del màster de secundària, i amb la 
col·laboració del Consell Escolar de 
Catalunya. El departament també 
ha creat un nou marc de competèn-
cies professionals amb la participa-
ció de tots els agents educatius.e

Els kalàixnikovs requisats ahir a 
Garrigàs. MOSSOS D’ESQUADRA
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L’OMS:continua l’emergènciapercovid

! L’OrganitzacióMundial
de la Salut (OMS) ha deci-
dit mantenir el nivell mà-
xim d’alerta sobre la pan-
dèmia de covid, tres anys
després de declarar la
malaltia una emergència
de salut pública d’impor-
tància internacional.
D’aquesta manera, el di-
rector general de l’OMS,
Tedros AdhanomGhebre-
yesus, va seguir les reco-
manacions del comitè
d’emergència de covid,
experts que es van reunir
per catorzena vegada di-

vendres, explica l’organis-
me en un comunicat. Te-
dros ja havia fet saber que
considerava prematur
l’aixecament del màxim
nivell d’alerta. Tot i que el
comitè reconeix que la
pandèmia pot estar acos-
tant-se a un punt d’infle-
xió, “no hi ha dubte” que
aquest virus continuarà
sent un patogen establert
permanentment en hu-
mans i animals en el futur
i, per tant, es necessita una
acció de salut pública a
llarg termini.

Lapandèmia
va ferminvar
lescompetències
enmatemàtiques
L’efecte de les restriccions a les aules
no s’ha recuperat dos cursos després

L’ús demascaretes va permetre una tornada a les aules sense augment de contagis
*)('&%$&%(&%) " 4#*!3

dels aprenentatges que han de
saber els professionals abans
d’integrar-se a l’escola pública:
el model lingüístic català, pràc-
tiques pedagògiques “actualit-
zades”, gestió a l’aula per fo-
mentar l’aprenentatge, l’avalua-
ció formativa i formadora, així
com la gestió socioemocional
ambalumnes,docents i famílies.
El programa Sensei, també

anomenat de residència, tindrà
una durada de dos anys i involu-
crarà250titulatssenseexperièn-
cia i 85 professorsmentors enun
total de 60 escoles públiques (el
sector concertat ja disposa de

programes d’acollida propis). La
“residència” del docent novell al
centre educatiu durarà un curs
amb una formació amb “un fort
componentpràctic”,segonseldi-
rector general del departament,
JoanCuevas.L’objectiués“capa-
citarelprofessoratques’iniciaen
la docència i assentar demanera
pràctica les competències i apre-
nentatges clau per al creixement
professionaldelprofessorat”.
Sensei s’iniciarà el setembre

vinent. A cada curs escolar s’ofe-
riran 100 places per a docents
acabats de llicenciar de secundà-
ria i 150 per amestres novells de

2#(!&(1% +0'/
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Les restriccions imposades per
frenar la pandèmia han impac-
tat negativament en l’aprenen-
tatge dels nens en edat escolar
de tot el planeta. Als països de
rendes altes imitjanes, el retard
en la capacitat d’adquirir nous
coneixements i habilitats equi-
val a haver perdut un terç de
l’any escolar, i hi persisteix dos
cursos després. L’efecte és sem-
blant per a alumnes de tots els
nivells i és més gran en mate-
màtiques que en lectura.
Són les principals conclu-

sions d’un estudi, liderat pel
centre francès Sciences Po i la
Universitat d’Oxford al Regne
Unit, que alerta que l’impacte
ha estat molt més gran en estu-
diants d’entorns desfavorits i
que aquesta pèrdua d’aprenen-
tatge tindrà conseqüències ne-
gatives a llarg termini que im-
pactaran sobre el creixement
personal de tota una generació,
com també sobre l’economia i la
cohesió social dels estats.
“Tenint en compte que els

nens encara no han recuperat
els retards en l’aprenentatge
ocasionats per la pandèmia, és
necessari que els estats imple-
mentin mesures immediata-
ment per resoldre aquest dèficit
i que s’adrecin especialment a
nens d’entorns desfavorits, que
han estat els més afectats”, des-
taca Bastian Betthäuser, inves-
tigador del Sciences Po i coau-
tor del treball.
Segons l’ONU, un 95% dels

alumnes de tot el món es van
veure afectats pel tancament

abans de la pandèmia. La covid
la reforçarà i frenarà encara
més el progrés d’aquestes na-
cions”.
Els autors d’aquesta meta-

anàlisi han vist que l’aprenen-
tatge en matemàtiques s’ha vist
probablement més alentit que
el de llengua i lectura, apunten
en l’estudi, els resultats del qual
es recullen aNatureHumanBe-
haviour, perquè els pares poden
ajudar més a casa a llegir que a
fer exercicis dematemàtiques. I
perquè, afirmen, “segurament
el progrés en matemàtiques de-
pèn més d’una instrucció for-
mal que la lectura”.
Per Cynthia Martínez, de la

Universitat Autònoma de Ma-
drid, en declaracions al Science
Media Center España, “els dèfi-
cits d’aprenentatge són difícils
de compensar i tendeixenaper-
sistir a llarg termini”.
En aquest sentit, destaca, “ur-

geix que escoles i decisors enfo-
quin els esforços en nous pro-
grames, innovacions i reforços
que ajudin els nostres estu-
diants a superar els efectes per-
judicials que la pandèmia de co-
vid va crear en el seu desenvo-
lupament”."

dels centres educatius durant la
pandèmia de covid. Uns 1.600
milions d’estudiants de 190 paï-
sos es van quedar tancats a casa.
El confinament va afectar la se-
va capacitat de jugar, de trobar-
se amb els seus iguals, de parti-
cipar en activitats extraesco-
lars, i va afectar el seu benestar
físic i emocional.
En alguns països, com Espa-

nya, els estudiants no van poder
anar a escola durant un trimes-
tre, mentre que en d’altres, com
Xile o Mèxic, han estats dos
anys sense rebre educació pre-
sencial. Tota l’experiència edu-
cativa es va fer demanera híbri-
da o en línia.
Davant dels nombrosos indi-

cis de les conseqüències negati-
ves de la pandèmia sobre l’edu-
cació dels nens, un equip inter-
nacional d’investigadors ha
revisat tots els estudis que s’han

publicat fins ara. La majoria
s’han dut a terme en països de
rendes altes, i alguns en països
de rendamitjana. Ambprou fei-
nes hi ha informació disponible
sobre països de rendes baixes.
En total, han revisat dades de 15
països, entre els quals Espanya,
i han analitzat el dèficit d’apre-
nentatge, és a dir, el retard en el
progrés d’aprenentatge, així
com la minva d’habilitats i co-

Dadesdequinze
països certifiquenque
el tancamentd’escoles
vacausar retards
d’aprenentatge

neixements ja guanyats durant
la pandèmia.
Han vist que els menors han

perdut un terç del que haurien
après durant un any escolar
normal. I que, malgrat que
molts governs han implementat
mesures que han aconseguit
evitar que aquesta pèrdua vagi a
més, no han aconseguit capgi-
rar l’efecte negatiu de les res-

triccions. Tal com s’esperava,
les pèrdues són més grans en
països de renda mitjana que en
països de renda alta.
“Nodisposemdedadesdepa-

ïsos de renda baixa, on és molt
possible que la pèrdua sigui en-
caramés gran”, afirmaBetthäu-
ser, per qui “resulta alarmant
perquè aquests països ja s’en-
frontaven a una crisi d’educació

Uns250 llicenciats enEducació faran
unprogramapilot a l’estilMIRenescoles
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El Departament d’Educació im-
pulsarà un programa pilot per a
acabats de titular d’educació in-
fantil, primària o màster en se-
cundària pel qual seran un curs
encentreseducatiuspúblicsaca-
bant de formar-se. Es tracta d’un
programa de residència o unes
pràctiques remunerades per a
graduats amb l’objectiu de des-
envolupar aptituds al centre de
treball i consolidar la seva identi-
tatprofessional.

Educacióhaelaboratuna llista

primària. Aquests s’incorpora-
ranauncentredurantuncursen
horari complet, en què es com-
binaranhoresdeteoriaipràctica.
No formaran part de la plantilla,
però cobraran pel temps de tre-
ball (un 50%). El projecte inclou
la imparticiódeseminaris, tallers
i participació en comunitats
d’aprenentatge amb altres pro-
fessors. Per això, els mentors,
professors amb experiència, re-
tallaran la càrrega lectiva un
50%.
Aquesta iniciativa coincideix

amblareformadelsgrausd’Edu-
cació promoguda pel Govern de
la Generalitat i els degans de la
universitat.
El departament ha anunciat

tambéquereformarà la formació
permanentdelprofessoratenac-
tiu, “obrint la participació a uni-

versitats, entitats pedagògiques i
sindicats”. No s’ha definit la
proposta, però sí els objectius:
competència socioemocional,
comunicativa, disseny de l’acció
educativa en el projecte de cen-

tre, pràctiques en entorns edu-
catius diferents, docència infor-
mada en l’evidència, competèn-
cia digital i desenvolupament
professional “per a una actuació
compromesa”."

L’objectiu és
“capacitar” i “assentar
demanera pràctica”
les competències i
aprenentatges clau

52

52

52

52

52

52

52

52



Mitjà: La Opinión de Murcia

Publicat: 31/01/2023

Edició: Suplemento1

Secció: MISCELANEA ESPECIAL

Audiència: 55.000 Lectores

Difusió: 4.298 Ejemplares

Valor: 1.137€

Para la FEDIS, la 
formación específica 
del profesorado desde 
la universidad es un 
aspecto clave
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La dislexia, un reto para los 
colegios de nuestro país
El noventa por ciento de los padres de niños con este trastorno cree que el sistema edu-
cativo español no aborda correctamente la problemática de estos alumnos en las aulas

UN ESTUDIO elaborado por la 
plataforma ‘Profe.com’ en colabo-
ración con la Federación Españo-
la de Dislexia y otras DEAs (FE-
DIS) y publicado por la agencia de 
noticias Europa Press, en el que 
han participado 204 padres de ni-
ños con dislexia, apunta que el 90 
por ciento de los padres de niños 
con dislexia creen que este tema 
se aborda de manera errónea en 
las aulas. La investigación conclu-
ye que este dato evidencia que la 
dislexia «sigue siendo un proble-
ma social y educativo pendiente 
de resolver» y estima que en Espa-
ña, sin que existan datos oficiales, 
un 10 por ciento de escolares su-
fre dislexia, es decir, de una dificul-
tad añadida a la hora de leer y es-
cribir y, por tanto, asimilar las ma-
terias por los medios habituales. 

Según portavoces de la FEDIS, 
es un hecho conocido y, aún así, 
las metodologías escolares «no se 
adaptan a ellos ni se lleva a cabo 
un trabajo estructural para poner 
solución a este déficit del apren-
dizaje que afecta a un porcentaje 
importante de alumnos en todas 
las aulas del país». 

El 100 por cien de los padres en-
cuestados opina que las escuelas 
deberían adaptar los exámenes y 
lecciones al alumnado con disle-
xia, pero solo el 18 por ciento ase-
gura que los colegios de sus hijos 
lo hacen. «Sería perfectamente 
factible que las escuelas adapta-
ran los exámenes y/o lecciones, ya 
que existen varias técnicas de en-
señanza alternativas a la lectoes-
critura que pueden ser efectivas 
para ayudar al alumnado con dis-
lexia a aprender a leer y escribir», 
ha explicado el CEO de la platafor-
ma, Morgan Eberoni. 

Estas técnicas de enseñanza al-
ternativas incluyen, según ha in-
dicado Eberoni, la enseñanza ba-
sada en fonemas, rutas, símbolos, 
ortografía o contexto, por ejemplo. 

El estudio también indica que 
el 93 por ciento de los padres han 
recurrido a clases particulares 
para sus hijos con dislexia en al-
guna ocasión, y que el 90 por cien-
to creen que son necesarias para 
su correcto aprendizaje ante la fal-
ta de ayudas del sistema educati-
vo. 

En este sentido, Eberoni ha ase-
gurado que las clases particulares 
online «pueden ser muy benefi-
ciosas para los niños con dislexia, 

ya que ofrecen flexibilidad, perso-
nalización y seguimiento». «Las 
clases particulares pueden ayudar 
a aquellos que se sienten abruma-
dos en un ambiente de clase tra-
dicional, ya que permiten a los ni-
ños aprender a su propio ritmo y 
en un entorno cómodo sin dis-
tracciones», ha precisado. 

El estudio también refleja que 
casi la totalidad de los padres 

coinciden en que no deberían ver-
se obligados a recurrir a refuerzo 
extraescolar, ya que los centros 
educativos deberían garantizar el 
correcto aprendizaje de todos los 
alumnos. En este sentido, el CEO 
de la plataforma cree que las es-
cuelas «deberían implementar fi-
guras como profesionales de la sa-
lud, psicólogos y terapeutas del 
lenguaje para trabajar en estrecha 

colaboración con los niños y pro-
fesores». 

El 64 por ciento de los encues-
tados asegura que el centro en el 
que estudia su hijo es plenamen-
te consciente de su dislexia; sin 
embargo, un 62 por ciento dice 
que el profesorado no le brinda un 
mayor apoyo en el aula. 

La FEDIS ha señalado que «es 
clave la formación específica del 
profesorado, ya desde la universi-
dad, puesto que se trata de profe-
sionales que tendrán que trabajar 
sí o sí con este tipo de alumnos, ya 
que representan un porcentaje su-
ficientemente significativo en to-
das las aulas». 

El 93 por ciento de los padres 
encuestados teme que los efectos 
negativos de la dislexia en la vida 
académica de sus hijos puedan 
restarle oportunidades en el mun-
do laboral el día de mañana. Se-
gún Eberoni, este escenario «es 
posible debido a la frustración que 
sienten algunos alumnos con este 
tipo de dificultades al no poder se-
guir el ritmo de estudio habitual». 
Esto suele comportar una pérdida 
de confianza en sí mismos que 
puede acabar derivando en aban-
dono escolar en casos extremos», 
ha concluido. 

En relación a esto y con motivo 
de la celebración del  Día Interna-
cional de la Educación el pasado 
24 de enero, la directora del Más-
ter Universitario en Dificultades 
del Aprendizaje y Trastornos de la 
Comunicación en Contextos So-
cioeducativos de la VIU, Laura 
Sánchez, advirtió de que esto su-
pone «un reto» para los docentes 
que necesitan herramientas para 
la detección de estos fenómenos 
en sus alumnos y para ser capaces 
de atender «de manera efectiva» a 
estos niños en las aulas. 

«Esta es una de las grandes ta-
reas de la educación inclusiva y es 
necesario para mejorar el apren-
dizaje de estos niños y el pronósti-
co de sus posibles trastornos del 
neurodesarrollo», ha manifestado. 

Por ello, la experta hizo hinca-
pié en que es «fundamental» que 
los profesionales de la educación 
cuenten con los conocimientos y 
los recursos adecuados para rea-
lizar estas intervenciones, lo que 
convierte, a su juicio, «en indis-
pensable una formación específi-
ca». «Sin todo ello, la educación de 
estos niños en las aulas resulta im-
posible», aseguró Sánchez.

Un trastorno  
descuidado por 
nuestra sociedad

u  La dislexia es un tipo de 
Dificultad Específica de 
Aprendizaje que supone un 
obstáculo adicional para las 
personas que la sufren en ta-
reas como el lenguaje, orto-
grafía, escritura, pronuncia-
ción y expresión oral, resul-
tando en habilidades de co-
municación alteradas. En ese 
contexto, el aprendizaje de 
los niños con dislexia se ve 
seriamente afectado sin una 
adaptación de contenidos. 
Según la DISFAM, la Asocia-
ción Dislexia y Familia, apro-
ximadamente 700.000 esco-
lares en España se ven afec-
tados por la dislexia, lo que 
conduce en muchos casos al 
abandono escolar por la falta 
de regulación y adaptación 
de la enseñanza hacia este 
colectivo.

Varios alumnos atendiendo a la profesora en clase. PIXABAY

Aula de colegio con los pupitres vacíos. PIXABAY
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L’OMS:continua l’emergènciapercovid

! L’OrganitzacióMundial
de la Salut (OMS) ha deci-
dit mantenir el nivell mà-
xim d’alerta sobre la pan-
dèmia de covid, tres anys
després de declarar la
malaltia una emergència
de salut pública d’impor-
tància internacional.
D’aquesta manera, el di-
rector general de l’OMS,
Tedros AdhanomGhebre-
yesus, va seguir les reco-
manacions del comitè
d’emergència de covid,
experts que es van reunir
per catorzena vegada di-

vendres, explica l’organis-
me en un comunicat. Te-
dros ja havia fet saber que
considerava prematur
l’aixecament del màxim
nivell d’alerta. Tot i que el
comitè reconeix que la
pandèmia pot estar acos-
tant-se a un punt d’infle-
xió, “no hi ha dubte” que
aquest virus continuarà
sent un patogen establert
permanentment en hu-
mans i animals en el futur
i, per tant, es necessita una
acció de salut pública a
llarg termini.

Lapandèmia
va ferminvar
lescompetències
enmatemàtiques
L’efecte de les restriccions a les aules
no s’ha recuperat dos cursos després

L’ús demascaretes va permetre una tornada a les aules sense augment de contagis
*)('&%$&%(&%) " 4#*!3

dels aprenentatges que han de
saber els professionals abans
d’integrar-se a l’escola pública:
el model lingüístic català, pràc-
tiques pedagògiques “actualit-
zades”, gestió a l’aula per fo-
mentar l’aprenentatge, l’avalua-
ció formativa i formadora, així
com la gestió socioemocional
ambalumnes,docents i famílies.
El programa Sensei, també

anomenat de residència, tindrà
una durada de dos anys i involu-
crarà250titulatssenseexperièn-
cia i 85 professorsmentors enun
total de 60 escoles públiques (el
sector concertat ja disposa de

programes d’acollida propis). La
“residència” del docent novell al
centre educatiu durarà un curs
amb una formació amb “un fort
componentpràctic”,segonseldi-
rector general del departament,
JoanCuevas.L’objectiués“capa-
citarelprofessoratques’iniciaen
la docència i assentar demanera
pràctica les competències i apre-
nentatges clau per al creixement
professionaldelprofessorat”.
Sensei s’iniciarà el setembre

vinent. A cada curs escolar s’ofe-
riran 100 places per a docents
acabats de llicenciar de secundà-
ria i 150 per amestres novells de

2#(!&(1% +0'/
210/.-,+1

Les restriccions imposades per
frenar la pandèmia han impac-
tat negativament en l’aprenen-
tatge dels nens en edat escolar
de tot el planeta. Als països de
rendes altes imitjanes, el retard
en la capacitat d’adquirir nous
coneixements i habilitats equi-
val a haver perdut un terç de
l’any escolar, i hi persisteix dos
cursos després. L’efecte és sem-
blant per a alumnes de tots els
nivells i és més gran en mate-
màtiques que en lectura.
Són les principals conclu-

sions d’un estudi, liderat pel
centre francès Sciences Po i la
Universitat d’Oxford al Regne
Unit, que alerta que l’impacte
ha estat molt més gran en estu-
diants d’entorns desfavorits i
que aquesta pèrdua d’aprenen-
tatge tindrà conseqüències ne-
gatives a llarg termini que im-
pactaran sobre el creixement
personal de tota una generació,
com també sobre l’economia i la
cohesió social dels estats.
“Tenint en compte que els

nens encara no han recuperat
els retards en l’aprenentatge
ocasionats per la pandèmia, és
necessari que els estats imple-
mentin mesures immediata-
ment per resoldre aquest dèficit
i que s’adrecin especialment a
nens d’entorns desfavorits, que
han estat els més afectats”, des-
taca Bastian Betthäuser, inves-
tigador del Sciences Po i coau-
tor del treball.
Segons l’ONU, un 95% dels

alumnes de tot el món es van
veure afectats pel tancament

abans de la pandèmia. La covid
la reforçarà i frenarà encara
més el progrés d’aquestes na-
cions”.
Els autors d’aquesta meta-

anàlisi han vist que l’aprenen-
tatge en matemàtiques s’ha vist
probablement més alentit que
el de llengua i lectura, apunten
en l’estudi, els resultats del qual
es recullen aNatureHumanBe-
haviour, perquè els pares poden
ajudar més a casa a llegir que a
fer exercicis dematemàtiques. I
perquè, afirmen, “segurament
el progrés en matemàtiques de-
pèn més d’una instrucció for-
mal que la lectura”.
Per Cynthia Martínez, de la

Universitat Autònoma de Ma-
drid, en declaracions al Science
Media Center España, “els dèfi-
cits d’aprenentatge són difícils
de compensar i tendeixenaper-
sistir a llarg termini”.
En aquest sentit, destaca, “ur-

geix que escoles i decisors enfo-
quin els esforços en nous pro-
grames, innovacions i reforços
que ajudin els nostres estu-
diants a superar els efectes per-
judicials que la pandèmia de co-
vid va crear en el seu desenvo-
lupament”."

dels centres educatius durant la
pandèmia de covid. Uns 1.600
milions d’estudiants de 190 paï-
sos es van quedar tancats a casa.
El confinament va afectar la se-
va capacitat de jugar, de trobar-
se amb els seus iguals, de parti-
cipar en activitats extraesco-
lars, i va afectar el seu benestar
físic i emocional.
En alguns països, com Espa-

nya, els estudiants no van poder
anar a escola durant un trimes-
tre, mentre que en d’altres, com
Xile o Mèxic, han estats dos
anys sense rebre educació pre-
sencial. Tota l’experiència edu-
cativa es va fer demanera híbri-
da o en línia.
Davant dels nombrosos indi-

cis de les conseqüències negati-
ves de la pandèmia sobre l’edu-
cació dels nens, un equip inter-
nacional d’investigadors ha
revisat tots els estudis que s’han

publicat fins ara. La majoria
s’han dut a terme en països de
rendes altes, i alguns en països
de rendamitjana. Ambprou fei-
nes hi ha informació disponible
sobre països de rendes baixes.
En total, han revisat dades de 15
països, entre els quals Espanya,
i han analitzat el dèficit d’apre-
nentatge, és a dir, el retard en el
progrés d’aprenentatge, així
com la minva d’habilitats i co-

Dadesdequinze
països certifiquenque
el tancamentd’escoles
vacausar retards
d’aprenentatge

neixements ja guanyats durant
la pandèmia.
Han vist que els menors han

perdut un terç del que haurien
après durant un any escolar
normal. I que, malgrat que
molts governs han implementat
mesures que han aconseguit
evitar que aquesta pèrdua vagi a
més, no han aconseguit capgi-
rar l’efecte negatiu de les res-

triccions. Tal com s’esperava,
les pèrdues són més grans en
països de renda mitjana que en
països de renda alta.
“Nodisposemdedadesdepa-

ïsos de renda baixa, on és molt
possible que la pèrdua sigui en-
caramés gran”, afirmaBetthäu-
ser, per qui “resulta alarmant
perquè aquests països ja s’en-
frontaven a una crisi d’educació

Uns250 llicenciats enEducació faran
unprogramapilot a l’estilMIRenescoles
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El Departament d’Educació im-
pulsarà un programa pilot per a
acabats de titular d’educació in-
fantil, primària o màster en se-
cundària pel qual seran un curs
encentreseducatiuspúblicsaca-
bant de formar-se. Es tracta d’un
programa de residència o unes
pràctiques remunerades per a
graduats amb l’objectiu de des-
envolupar aptituds al centre de
treball i consolidar la seva identi-
tatprofessional.

Educacióhaelaboratuna llista

primària. Aquests s’incorpora-
ranauncentredurantuncursen
horari complet, en què es com-
binaranhoresdeteoriaipràctica.
No formaran part de la plantilla,
però cobraran pel temps de tre-
ball (un 50%). El projecte inclou
la imparticiódeseminaris, tallers
i participació en comunitats
d’aprenentatge amb altres pro-
fessors. Per això, els mentors,
professors amb experiència, re-
tallaran la càrrega lectiva un
50%.
Aquesta iniciativa coincideix

amblareformadelsgrausd’Edu-
cació promoguda pel Govern de
la Generalitat i els degans de la
universitat.
El departament ha anunciat

tambéquereformarà la formació
permanentdelprofessoratenac-
tiu, “obrint la participació a uni-

versitats, entitats pedagògiques i
sindicats”. No s’ha definit la
proposta, però sí els objectius:
competència socioemocional,
comunicativa, disseny de l’acció
educativa en el projecte de cen-

tre, pràctiques en entorns edu-
catius diferents, docència infor-
mada en l’evidència, competèn-
cia digital i desenvolupament
professional “per a una actuació
compromesa”."

L’objectiu és
“capacitar” i “assentar
demanera pràctica”
les competències i
aprenentatges clau
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Formar docents després de la facultat: així
és el pla pilot Sensei de pràctiques a l'aula
Continuar la formació docent fora de la facultat. Mestres i professors novells podran fer unes
pràctiques a l'aula que complementin el grau universitari i el màster de professorat.

El departament d'Educació engega el Sensei, un programa de residència inicial docent
voluntari per acompanyar els mestres i professors novells en la seva arribada a les aules. Sensei
és un terme que, en japonès, designa precisament el mestre.

És el primer programa d'inducció docent de tot l'Estat, i pretén caminar cap a un canvi de
paradigma en la carrera docent.

Segons la Unió Europea, la inducció s'ha d'entendre com el suport suplementari que reben els
mestres i professors acabats de titular els primers anys del seu exercici professional. Un suport
que reben a nivell de formació, mentoria i acompanyament, de la mà d'altres docents que ja fa anys
que son a les aules.
 

Mestres que acompanyen mestres

A Catalunya, el Sensei arrenca com a pla pilot de dos cursos, fins al 2025, amb la idea de poder
perfeccionar-lo i obrir un debat sobre la carrera de mestres i professors. Es vol que aquest tipus de
programa acabi arribant al conjunt del sistema.

Aquest pla pilot s'engega després d'un any i mig de debat amb tots els agents de la comunitat
educativa: universitats, col·legi de pedagogs, moviments de renovació pedagògica, sindicats, per
poder treballar-ho i definir-ho en conjunt.

D'entrada el Sensei oferirà, cada curs, 150 places per a mestres i 100 per a professors, tots ells
novells. Se seleccionaran 60 centres i es formaran 85 docents mentors, també seleccionats. En
breu s'obrirà la convocatòria perquè aquells centres que vulguin ser-ne formadors s'hi apuntin.

El docent novell s'incorporarà com a plantilla extraordinària del centre. Es tracta d'un any escolar
d'aprenentatge pràctic a l'aula, fent codocència, alternat amb formació teòrica que pot ser online.
Farà una jornada de 37,5 hores setmanals, entre pràctica al centre i formació. La retribució per
als novells serà de mitja jornada, l'equivalent a la part pràctica a l'escola. La condició
indispensable per acollir-s'hi com a novell serà portar com a màxim tres mesos a la borsa docent,
és a dir, pràcticament no haver exercit la professió.

El director general d'innovació, currículum, digitalització i llengües del departament
d'Educació, Joan Cuevas, remarca la importància de fer la formació en els inicis de la carrera
professional. Estudis internacionals demostren que hi ha determinades competències docents
que cal assentar durant el primer o primers dos anys d'exercici docent a les aules perquè, si no
s'aconsegueix, després no es poden consolidar altres competències. A tall d'exemple, explica, si
un mestre no ha aconseguit dominar la gestió d'aula, més endavant no podrà consolidar la
competència digital.

Als novells que entrin al programa Sensei, se'ls reconeixeran 250 hores de formació equivalents

https://www.ccma.cat/324/formar-docents-despres-de-la-facultat-aixi-es-el-pla-pilot-sensei-de-practiques-a-laula/noticia/3209625/


al curs d'iniciació obligatori. La selecció d'aquests novells es farà per ordre de borsa.

El programa Sensei, finançat en un 95% per fons europeus i amb un cost d' 11 milions d'euros
els dos cursos, es proposa 3 objectius:

1.Garantir que, en un any, els mestres i professors novells assoleixin 6 competències clau:

Conèixer el context educatiu català i el model lingüístic
Desenvolupar pràctiques d'aprenentatge basades en l'evidència
Gestió d'aula
Avaluació
Desenvolupament professional
Gestió socioemocional

2.Millorar els resultats educatius globals del sistema.

3.Millorar la satisfacció laboral i el benestar docents.

Per Núria Mora, Secretària d'Innovació Educativa del departament d'Educació, aquest programa de
residència novell és també una garantia que el primer lloc de treball és en un espai de
referència educativa. Garantir que el novell, durant un any, es pot impregnar d'aquest saber fer de
centres i mestres de referència.

El docent mentor també rebrà formació, i se li reduiran fins a un 50% de les hores lectives per fer
aquest acompanyament. Podrà acompanyar un màxim de 3 docents novells.

Els centres formadors hauran de ser centres públics que ja hagin tingut alumnat en pràctiques,
o bé hagin participat en programes d'innovació, tot això tenint en compte la diversitat territorial i de
complexitat.

La conselleria treballa en un projecte de recerca paral·lel per integrar també l'escola concertada.

Una aula d'una escola catalana (ACN / Gemma Sánchez)



El projecte NEST, punt de partida

A Catalunya fa dos cursos que 14 centres participen en el projecte NEST, un pilot europeu molt
similar al programa de residència que ara engega el departament.

L'Institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat és un d'aquests centres. És el segon curs que
l'Elsa Mercader, professora de francès i amb 20 anys d'experiència, és mentora del projecte.
Aquest any acompanya 3 professors novells, i, assegura, que tot i que ella és la guia, també aprèn:

"És un win win en els sentit de que tots sortim guanyant. I m'he adonat que poso en
qüestió moltes coses de la meva feina, del meu dia a dia i aprenc moltíssim. Ells porten
tècniques o formes de fer molt noves que a mi no se m'havia acudit".

Diu l'Elsa que la clau és establir uns llaços molt cordials d'igual a igual. Poder comentar,
consultar, criticar qualsevol cosa que es vulgui, sense que hi hagi cap relació de jerarquia.

Assegura que és una molt bona manera d'ajudar als professors que acaben d'arribar al centre a
integrar-se al funcionament d'un institut. Hi ha trobades formals, però també d'informals, perquè
en qualsevol moment pot sortir un dubte, una problemàtica.

L'Angie, reunida amb els dos professors que li fan de mentors en el projecte Nest

Un cop al trimestre els mentors fan observació a l'aula, i prenen nota de les fortaleses del
professor novell, i també d'alguns punts de creixement que, normalment, proposen els propis
novells. També es reuneixen per compartir experiències i dubtes.

Per l'Angie Ollé, professora d'anglès de l'institut, i novell del centre, tenir el suport de l'Elsa és
l'oportunitat de tenir un referent, i saber que va pel bon camí.

"Ens ajuda en la gestió d'aula, tenir les eines per fer uns aprenentatges més
personalitzats a cada alumne, si ens hem de reunir amb les famílies i potser és la
primera vegada que ho hem de fer, ens dona les pautes per seguir un guió i poder fer-
ho adequadament".

https://projectnest.eu/index.php/about


L'Angie assegura que els moments d'observació dins l'aula no se sent sota pressió ni que estigui
fent cap examen, perquè amb la seva mentora té una relació també informal, i sap que pot comptar
amb ella per a qualsevol cosa. També destaca la importància d'estar sempre en contínua
formació, perquè canvia el currículum, els alumnes, la societat, i també les maneres d'ensenyar i
d'aprendre.

Dos professors de l'Institut Joanot Martorell observen una classe de l'Angie Ollé

Les aules, un laboratori de recerca docent

"L'observació d'aula converteix l'aula en un laboratori. Qui s'imagina un hospital, sense
un laboratori de recerca? Necessitem aquesta nova cultura que fa que en els centres
educatius també hi hagi recerca, i la recerca l'han de fer els docents".

Així descriu l'Anna Jolonch, directora de LID Barcelona, un centre de lideratge educatiu, com s'ha
d'entendre aquest canvi de paradigma. La idea que el docent és un investigador que es forma
dia a dia, al llarg de tota la seva carrera professional:

"No pot ser que un docent pensi que està format quan surt de la universitat i això
s'acaba, sinó que precisament, durant un any agafis aquesta cultura de, és important
que em formi al llarg de tota la meva carrera professional".

Jolonch assegura que la recerca demostra que els primers anys de docència són els més
importants, i on ens juguem la qualitat docent. La formació inicial és cabdal i s'ha de fer des de les
universitats, però hi ha aspectes que no poden entrar al currículum, per això assegura, és tan
important fer aquesta entrada acompanyada a la professió, i que ha de portar a una concepció del
mestre com a aprenent al llarg de tota la seva carrera.

Valora que el programa Sensei s'iniciï com a pla pilot, però és partidària que s'hauria d'acabar
ampliant a tot el sistema educatiu.

Segons Jolonch, a Europa ha estat una prioritat de les polítiques educatives, en el que molts
països hi han posat molts esforços, entre ells el Regne Unit, Alemanya, Finlàndia, Estònia,



Països Baixos, Suècia... Molts esforços perquè diu, té uns beneficis enormes: des de la retenció
del professorat, perquè genera satisfacció laboral, fins als resultats educatius de l'alumnat.

Al Regne Unit, per exemple, es poden fer fins a dos anys "d'inducció" per tenir l'acreditació per
exercir: el primer any és un any d'acompanyament amb el mentor, i el segon per a la recerca.

"És una nova cultura docent: tots han de ser acompanyats, no han d'estar sols, s'ha
acabat allò d'un mestre, una aula, és important treballar de manera col·laborativa. No
pot ser que els alumnes siguin perjudicats per tenir un professor que no se'n surt".

Actualment, 19 països europeus ja tenen un programa de pràctiques de 12 mesos o una
residència inicial docent

De la formació merament acadèmica, a una formació
professionalitzadora

Per Francesc Pedró, director de l'Institut Internacional de la UNESCO per a l'educació superior
(IESALC), la formació docent sempre ha estat molt acadèmica excepte en alguns països
anglosaxons i aisàtics, on és més professionalitzadora. I aquesta és la tendència internacional,
anar reformant sistemes d'arrel acadèmica, on bàsicament la gent es formava a la universitat, per
transformar-los en sistemes professionalizadors.

Als Estats Units, per exemple, des de fa 8 anys, les mateixes universitats van canviar la
perspectiva, i van iniciar un procés perquè la formació també es fes a les escoles.

Per Pedró hi ha quatre punts on aquesta pràctica aporta beneficis:

El primer beneficiari és el docent, però depèn que el sistema sigui capaç de localitzar
mentors que representin l'excel·lència de la professió. Agafem temps dels millors docents que



tenim a Catalunya per a mestres novells.
 
El segon benefici és per als docents reconeguts com a model d'excel·lència.
 
També genera una cultura de l'educació escolar totalment diferent, posant molta èmfasi en
les competències docents, això sí, sempre tenint al darrere les universitats.
 
I per acabar, el gran beneficiari és l'alumnat: "L'enorme beneficiari és l'alumne perquè es
trobarà davant seu amb uns docents que no només han estat formats per grans mestres, sinó
que a més, en el context d'escoles on impera la cultura de com podem aconseguir millorar la
qualitat dels aprenentatges dels nostres alumnes".

Per Pedró, és molt important el treball en equip, i saber acompanyar al docent novell a situar-se
a un context real. "Els nostres alumnes van canviant i hem de canviar amb ells", assegura.

Comparant el programa d'inducció educativa amb el MIR que han de superar els metges un cop
acabats els estudis, explica Pedró, que la formació clínica mèdica la fan grans especialistes en
investigació que alhora continuen atenent pacients. D'aquí la importància que els mestres també
es formin de la mà de grans mestres a l'aula.

La residència en escoles i instituts ha de ser voluntària o
obligatòria?

El programa Sensei neix com un programa pilot que, en dos cursos formarà 500 docents
novells voluntaris. A partir d'aquí s'obre un debat en el que ja està implicada tota la comunitat
educativa, des d'universitats, pedagogs, sindicats fins a moviments de renovació pedagògica, per
veure com s'hauria d'acabar establint. Haurien de ser unes pràctiques obligatòries dins la formació
inicial, i, per tant, imprescindibles per obtenir el títol abans d'abandonar la facultat? Voluntàries un
cop obtingut el títol? Els novells, han de formar part de la plantilla, o ser un docent de suport, per
tant extra-plantilla?

Ampliar el programa Sensei a tot el sistema educatiu català, suposaria una inversió de 160
milions d'euros per curs, tenint en compte que cada any es formen entre 3.000 i 4.000 docents.

Aquest és un debat obert que ja està sobre la taula.
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Cambray posa en marxa Sensei, el ‘MIR’ dels professors novells
El conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, ha anunciat la posada en marxa del programa pilot Sensei -que adopta el nom del japonès, mestre o
mentor- per a la formació dels professors novells, una mena de MIR per al sector educatiu. En un acte aquest dilluns al Born, el conseller ha explicat el
funcionament d’aquest programa basat en la premissa “mestres que acompanyen a mestres” i l’objectiu de promoure la capacitació professional dels
docents novells de primer any. Sensei els ha de preparar per ser més autònoms i tenir més impacte en l’alumnat i constarà de seminaris, experiències
pràctiques, reflexió, codocència i un feedback constant dels mentors.

Cambray ha destacat que aquesta proposta no és “aïllada”, sinó que molts països de la Unió Europea i la UNESCO veuen les polítiques de
desenvolupament professional dels professors com un “pilar clau” en el sistema educatiu. Per això Sensei permetrà que persones que ja estan fent la funció
de docents acompanyin als nous que s’incorporen i els ajudin a desenvolupar el perfil professional que necessita el sistema. Fonts del departament
apunten que en aquest programa pilot hi estan implicats sindicats, universitats i diversos actors de la comunitat educativa, amb l’objectiu de garantir que els
docents assoleixin les competències, es millorin els resultats educatius globals i la satisfacció laboral i de benestar docent. Aquestes mateixes fonts
apunten que els països amb millors resultats acadèmics tenen programes com Sensei i que 19 dels 27 estats membre de la Unió Europea tenen
residències docents.

https://elmon.cat/societat/educacio/cambray-sensei-mir-professors-novells-601137/
https://elmon.cat/societat/educacio/cambray-mou-fitxa-evitar-vaga-millorant-sous-fp-556562/
https://elmon.cat/politica/documents-de-la-reunio-bilateral-estat-generalitat-mostren-que-darias-va-mentir-sobre-el-traspas-del-mir-291758/


El conseller d’Educació, Josep González-Cambray / ACN

El funcionament de Sensei els primers dos anys

Aquesta prova pilot es desenvoluparà a l’escola pública, ja que estarà finançada per la Unió Europea en el marc del Programa de Catalunya 2023-2025
del Fons Social Europeu Plus i aquests diners no poden anar destinats a la concertada. Per compensar-ho, la conselleria està buscant la manera de fer que
els professors novells de la concertada puguin tenir una experiència semblant. Pel que fa a Sensei, serà un programa experimental d’una durada de dos
anys en els quals s’estudiarà com podria funcionar a gran escala.

La prova es farà en 60 centres formadors seleccionats que hagin demostrat experiència prèvia en la formació i una estratègia al respecte que garanteixi
un bon acompanyament als nous docents. Hi haurà un total de 85 mentors que tindran un pes molt important en Sensei i als quals se’ls alliberarà de mitja
jornada lectiva perquè puguin atendre els seus pupils, que seran un màxim de 3.

D’aquesta manera, 500 docents novells que portin menys de 3 mesos a la borsa es podran beneficiar d’aquesta primera prova. En el primer curs
d’aplicació, el 2023/2024 se’n beneficiaran 250 -150 de primària i 100 de secundària- i en el segon, el 2024/2025, uns altres 250. Com a recompensa es
certificaran els participants del programa 250 hores de formació i els efectes d’haver superat el curs d’iniciació a la tasca docent.
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Maristas, primer centro referente en
derechos de la infancia | Las noticias de
Navarra Televisión
Este es el primer centro reconocido en Navarra, pero son ya 185 los centros reconocidos como
referentes en educación en derechos de infancia y ciudadanía global en España, según ha
informado UNICEF en un comunicado.

En la edición de 2022, la cuarta, UNICEF España ha concedido este reconocimiento a 149
centros educativos públicos, privados y concertados –de los que 95 lo obtienen por primera vez-
que se unen a los 36 que ya contaban con este certificado.

Esto significa que casi 100.000 estudiantes de los ciclos de educación infantil, primaria y
secundaria acuden diariamente a centros educativos donde se conocen, promueven y defienden
los derechos de la infancia, y que han convertido la Convención sobre los Derechos del Niño en
la base de su proyecto educativo.

"Estamos muy orgullosos porque cada año más centros educativos se comprometen con la
educación en derechos de infancia, involucrando a toda la comunidad educativa en una
transformación real que busca mejorar la vida de los niños y niñas", asegura Ignacio Guadix,
responsable de Educación de UNICEF España.

En acto ha congregado en el patio a 1.800 personas entre alumnado, profesorado y
representantes de la APYMA y el presidente de UNICEF Comité Navarra, Mikel Aguirre, ha
aprovechado para manifestar su felicitación a toda la comunidad educativa: "Estamos muy
contentos de contar con un centro educativo en Navarra que se haya animado a trabajar junto a
UNICEF para situar a cada infancia y a sus derechos en un lugar destacado de la vida escolar".

"Esperamos que otros muchos centros escolares de nuestra comunidad que nos consta que
están haciendo un enorme trabajo por la inclusión, la equidad, la solidaridad y la calidad se
animen a participar en la iniciativa de centros referentes en Educación en Derechos de la
Infancia", ha añadido.

El programa establece tres niveles de reconocimientos (inicial, avanzado y excelente) para los
centros referentes en educación en derechos de infancia y ciudadanía global, en función del
grado de incorporación de la Convención que logren acreditar.

Cada centro educativo está acompañado durante todo el proceso por un asesor o asesora de
Educación en Derechos de Infancia de UNICEF, que brinda información y herramientas a los
centros educativos en función de sus necesidades.

UNICEF España, a través de la convocatoria anual de centros referentes en educación en
derechos de infancia y ciudadanía global, reconoce a los centros educativos que trabajan la
educación desde una óptica de derechos infancia. Se trata de un reconocimiento válido por dos
cursos escolares.

En colaboración las diferentes Consejerías de Educación, UNICEF España impulsa el programa

https://www.navarratelevision.es/noticia/Z25B2DBF3-F082-263E-10F1FF92685FB7C6/202301


de Educación en Derechos de Infancia con la finalidad de reconocer el esfuerzo de los centros
educativos por llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de la infancia a nivel local y global a
través de la innovación educativa.

El programa busca hacer efectiva y tangible la Convención sobre los Derechos del Niño en el
ámbito educativo y en el día a día de la infancia.

A través de este programa, UNICEF ofrece formación en Derechos de Infancia y Ciudadanía
Global al profesorado de los centros educativos, impulsando además la existencia de
mecanismos de participación infantil y adolescente en el centro educativo.

Junto a ello, el programa fomenta la creación de espacios de protección y bienestar del
alumnado y la mejora del clima escolar a través de la convivencia y la cohesión de la
comunidad educativa. 
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Cataluña, a la caza de problemas en
escolares de educación infantil - Éxito
Educativo
El Departamento catalán de Educación ha contratado 200 profesionales educativos de
diferentes perfiles para potenciar la detección precoz de las dificultades de aprendizaje en niños
del segundo ciclo de educación infantil.

Los profesionales serán de diferentes perfiles: maestros de educación especial, maestras de
audición y lenguaje, así como profesorado especialista en orientación educativa como
coordinador en los diferentes territorios del programa.

Así, se contratan 190 maestros de educación especial y 11 personas especialistas en
orientación por los diferentes servicios territoriales. Los docentes son seleccionados de la bolsa
de trabajo de personal docente y mediante nombramientos telemáticos. Todos los profesionales
reciben una formación específica antes de iniciar su actividad en los centros educativos.

La medida se centra en la detección de dificultades del lenguaje en los niños y en la
intervención posterior a través de acciones de estimulación del lenguaje oral, a fin de facilitar el
acceso al aprendizaje y la adquisición de una buena lectoescritura a este alumnado.

Los maestros de educación especial y de audición y lenguaje tendrán, entre otros tareas, las de
valorar la tipología de las necesidades que presenta el alumnado; priorizar las actuaciones a
llevar a cabo; diseñar recorridos educativos de intervención personalizada o elaborar recursos
didácticos, entre otros.

Por otro lado, el profesorado especialista en orientación coordinará los equipos de profesionales
que intervienen en el programa y se coordinará con los Equipos de Asesoramiento y orientación
Psicopedagógica (EAP) y los Centros de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos
(CREDA) de cada uno de los servicios territoriales a fin de trabajar de manera conjunta.

Esta medida forma parte del programa de cooperación territorial del Ministerio de Educación y
tiene un presupuesto de 6 millones de euros.

https://exitoeducativo.net/cataluna-a-la-caza-de-problemas-en-escolares-de-educacion-infantil/
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El nou contracte de gestió de les escoles
bressol incrementa la qualitat del servei
El Ple municipal de Sabadell ha donat avui el vistiplau a l’adjudicació del contracte de serveis
per a la gestió de les escoles bressol i centres d’educació infantil i familiar municipals. Un tràmit
que introdueix diferents millores respecte del contracte anterior, que ara ha finalitzat
després de ser adjudicat fa quatre anys.

Entre els avenços més destacats del nou contracte figura la incorporació de millores en la
qualitat del servei. En concret, s’ha augmentat el nombre d’hores dels tècnics/ques de suport i
de la psicopedagoga; hi haurà alumnes d’FP dual a totes les escoles i s’han millorat les partides
econòmiques vinculades al servei de menjador i el manteniment, entre d’altres.

A més, aquest curs s’ha implantat l’I2 (per a infants de 2 anys) gratuït intentant oferir totes les
places possibles per donar resposta a la demanda existent. Això ha implicat que actualment
totes les escoles estiguin funcionant a la seva màxima capacitat i que pràcticament no hi
hagi places vacants a cap dels nivells. Sabadell disposa d’11 escoles bressol amb un total de
1.148 alumnes (I0: 56, I1: 359, I2:733).

El nou plantejament suposa un esforç econòmic per part de l’Ajuntament amb el propòsit
d’avançar en diversos aspectes que poden incidir en la millora del servei. Aquest s’ha adjudicat
a les dues empreses que ja portaven a terme el servei: GEDI, Gestió i Disseny SCCL per un
import d’4.364.550,2 euros, i INCOOP SCCL per 4.438.963,37 euros.

La durada del contracte va des de l’1 de març de 2023 fins al 31 d’agost de 2024 i es preveu una
pròrroga del contracte de dos anys, des de l’1 de setembre de 2024 fins al 31 d’agost de 2026.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/escoles-bressols-qualitat-servei-sabadell
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Els centres escolars surten al carrer 
per reivindicar la cultura de la pau
Més de 600 estudiants de la ciutat de Lleida participen en una 
acció col·lectiva per celebrar el Dia Escolar de la No Violència

Més de 600 alumnes 
de diversos centres van 
participar en una instal·lació 
artística, de manera 
simultània a la plaça Ricard 
Viñes, Camps Elisis i Parc 
de l’Aigua, per reflexionar i 
reivindicar la pau.

LLEIDA
REDACCIÓ

Els centres educatius de Lleida 
van duu a terme una acció col·lec-
tiva per celebrar el Dia Escolar de 
la No Violència i la Pau (DENIP) 
per convertir-se, un any més, en 
els protagonistes de la cultura de 
la pau. Per reivindicar la Comuni-
cació No Violenta, com a eina de 
construcció de pau i condemnar 
el bullying, enguany s’ha fet una 
instal·lació artística col·lectiva a 
Ricard Viñes, Camps Elisis i Parc 
de l’Aigua. L’acció col·lectiva s’ha 
fet de manera simultània, als tres 
espais, per reflexionar sobre la 
comunicació i com afecta a l’em-

patia i la convivència. La temàtica 
gira entorn a la Comunicació No 
Violenta com a eina de resolu-
ció de conflictes, però també de 
prevenció, retornant el valor als 
conceptes d’empatia, compas-
sió, diàleg, entesa, escolta activa, 
responsabilitat i respecte. Es vol 
remarcar la importància de cons-
truir, també a partir del llenguat-
ge, societats més pacífiques.

En aquesta acció col·lectiva 

han participat més de 600 alum-

nes dels centres escolars de Joan 
Oró, Ronda, Josep Lladonosa, 
Sant Jaume les Heures, Maria 
Rúbies, Joc de la Bola, Príncep 
de Viana, Parc de l’Aigua, Països 
Catalans, Camps Elisis, Escola Riu 
Segre i El Carme. Altres centres 
també van replicar l’acció als seus 
patis escolars.

La Coordinadora d’ONGD i 
aMS de Lleida, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Lleida, 
el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i 
el suport del Centre d’Art La Pa-
nera, han impulsat la proposta 
educativa amb l’objectiu que el 
DENIP surti al carrer. És una mos-
tra més que Lleida és pionera en 
el treball en xarxa entre agents 
per aconseguir una ciutat Educa-
dora. De fet, la proposta consta 
de diverses activitats i es treba-
lla transversalment la cooperació 
i la solidaritat en projectes com 
aquest en el marc de l’Educació 
per la Transformació Social. Els 
representants del Centre d’Art La 
Panera, membres d’UNESCO Llei-
da, del Pla Educatiu d’Entorn i el 
col·lectiu Aturem Les guerres han 
estat en aquesta activitat, en què 
es pretén fer un exercici de cons-
ciència, d’incidència i de reivindi-
cació de la pau, a partir del treball 
en xarxa entre entitats, escoles i 
administració. I això, utilitzant ei-
nes com l’art, l’animació i les arts 
escèniques.
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FOTO: Tony Alcántara  / El Parc de l’Aigua es va omplir d’escolars en favor de la pau FOTO: Tony Alcántara  / Alguns dels missatges de l’alumnat participant en l’acció col·lectiva

FOTO: J.M. Currià  / Part dels escolars congregats a la plaça Ricard Viñes de Lleida durant el matí  

FOTO: La Paeria  / Els Camps Elisis també van ser un dels escenaris de les activitats programades
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400 alumnes de sisè de primària de Rubí
celebren el Dia E...
400 infants de sisè de primària de nou escoles de Rubí han participat aquest dilluns en la primera trobada
interescolar de la ciutat per commemorar el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. La jornada recorda el
llegat pacifista de Mahatma Gandhi i coincideix amb l’aniversari de la seva mort. 

L’alumnat de 6è de primària de les escoles participants: Escola Schola, Escola del Bosc, Escola Ca
n'Alzamora, Escola Mossèn Cinto Verdaguer, Escola de Ca n'Oriol, Escola Ribas, Escola Ramon Llull,
Institut-Escola Teresa Altet i Germans Maristes, ha treballat, a través de la creació artística, competències
individuals i col·lectives relacionades amb els drets humans per promoure el respecte per l’altre, el dret a la
no discriminació des del treball en equip i la cooperació entre infants.

Imatge de grup d'una part de l'alumnat que ha participat en la commemoració. FOTO: Ajuntament de Rubí-
Localpres

L’acció ha culminat aquest dilluns amb la unió de totes les obres en una exposició col·lectiva que
els alumnes han pogut visitar en primícia acompanyats de l’alcaldessa, Ana María Martínez, i la regidora
de Cooperació, Elena Montesinos.

https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/400-infants-sise-primaria-rubi-celebren-dia-escolar-no-violencia-pau_2178217102.html


L'alcaldessa de Rubí i la regidora de Cooperació han visitat l'obra col·lectiva, que es podrà veure al Celler
fins al 12 de febrer. FOTO: Ajuntament de Rubí-Localpres

L’obra col·lectiva que han creat estarà exposada al Celler fins al 12 de febrer per tal que la pugui veure
tothom qui ho vulgui i que l’alumnat ho pugui visitar amb les seves famílies. El Celler està obert al públic de
dijous a diumenge d’11 a 14 h i de dijous a dissabte, també de 17 a 20 h.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i
Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.

https://www.totrubi.cat/actualitat/general/segueix-l-actualitat-de-rubi_1975232102.html
https://www.totrubi.cat/actualitat/general/dona-t-d-alta-al-canal-de-noticies-per-whatsapp-del-tot-rubi_1972688102.html
https://t.me/totrubi
https://www.totrubi.cat/subscriurem.html
https://www.facebook.com/totrubi/
https://twitter.com/totrubi
https://www.instagram.com/totrubi/
https://www.totrubi.cat/actualitat/general/contacta-i-envia-informacio-de-rubi_1960374102.html
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L'Escola Les Eres de Creixell surt a cantar
per la pau
Aquest dilluns 30 de gener de 2023, un total de 222 nens i nenes de l’alumnat de l’escola
Les Eres de Creixell, han sortit a la Plaça Major de Creixell a celebrar el DENIP (Dia Escolar de
la No-Violència i la Pau).

Ha obert l’acte la directora de l’escola Antònia Royo amb un breu parlament. Tot seguit, 3 nois i
noes de 6è de PRIMÀRIA han llegit el manifest per la Pau que han escrit i, a continuació, tots els
infants de l’escola han cantat plegats “Volem la Pau”, una cançó escrita per David Abril.

Ha dirigit el cant la professora de música de l’escola Àngels López Sánchez. Es dona la
circumstància que l’Àngels va ser alumna fa uns anys ella mateixa de la mateixa escola.

A l’acte hi ha assistit també l’alcalde de Creixell Jordi Llopart acompanyat dels regidors Jaime
Serret i Pili Romero, així com nombrosos veïns i veïnes.

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau-DENIP, conegut també com a Dia Mundial o
Internacional de la No-violència i la Pau, fou fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí
Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa d’Educació No-violenta i Pacificadora, difosa
internacionalment.

Es practica a escoles de tot el món, el dia 30 de gener (aniversari de la mort de Mahatma
Gandhi).

No s’ha de confondre amb el Dia Internacional de la Pau molt posterior, establert l’any 2001 i
que se celebra el 21 de setembre a iniciativa de les Nacions Unides.

Què fan les escoles el dia de la no-violència i la pau?

Les escoles de tot el món celebren el DENIP amb diferents actes. Els objectius del Dia Escolar
de la No-violència i la Pau són:

• Sensibilitzar que la pau és molt més que l’absència de guerres i baralles.

• Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d’amor universal, de no-violència i de pau
positiva, així com amb els procediments de reivindicació no-violenta dels drets humans.

• Conèixer persones o grups que lluiten per la pau i la justícia al món.

• Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions
de forma tranquil·la, clara i ordenada.

• Compartir una estona amb tots els alumnes i mestres amb la finalitat de celebrar la diada de la
no-violència.

https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/escola-les-eres-creixell-pau


Mitjà: El Punt Avui

Publicat: 31/01/2023

Edició: Gironines

Secció: LOCAL Comarques Gironines

Audiència: 106.000 Lectores

Difusió: 22.037 Ejemplares

Valor: 3.558€

Comarques Gironines
| 13EL PUNT AVUI

DIMARTS, 31 DE GENER DEL 2023

La formació professional
(FP) i altres estudis deri-
vats, com ara els de forma-
ció i inserció (PFI) i qualifi-
cacions professionals es
consoliden com una bona
aposta perquè els estu-
diants trobin feina. La in-
corporació al mercat labo-
ral supera, en el cas de l’FP
de grau mitjà, el 52,5% al
cap de sis mesos d’haver
acabat els estudis, amb un
54,9% de l’alumnat que
continua estudiant o com-
pagina els estudis amb una
feina a temps parcial o
complet. En el cas dels es-
tudis de FP dual, aquells
que combinen l’activitat
lectiva amb les pràctiques
laborals en empreses, les
xifres encara són més bo-
nes: una inserció laboral
d’un 64,18% i amb només
un 9,4% dels alumnats que
han acabat estudis des-
ocupats al cap de sis mesos
després d’haver completat
el cicle formatiu.

Són dades extretes de
la 16a enquesta d’inserció
laboral confeccionada en-
tre 2.720 estudiants de les
comarques gironines pel
Departament d’Educació i
les Cambres de Girona,
Sant Feliu de Guíxols i Pa-
lamós. El director territo-
rial d’Educació, Àdam Ma-
nyé, destacava que es con-
solida la tendència crei-
xent en ocupabilitat pos-
terior a l’FP, que s’aprecia
des del 2014 –a excepció
del sotrac que va implicar
la pandèmia el 2020 i el
2021–. I un altre factor,
com és la continuïtat en
els estudis: “Els joves aca-
ben veient que han de
compaginar les dues co-
ses.” En aquest sentit, a
banda de polir itineraris
entre l’FP de grau mitjà i
els cicles superiors, també
treballen en “itineraris i

passeres” per accedir a la
universitat després dels
graus superiors, amb la
convalidació de matèries.
“Cal flexibilitat”, admetia
Manyé.

Dèficit de mà d’obra
El president de la Cambra
gironina, Jaume Fàbrega,
va agrair la implicació a
l’alça d’empreses en l’FP
dual, i l’increment d’estu-
dis i centres gironins que
s’hi aboquen. L’experièn-
cia està garantint ocupa-
cions gairebé plenes en
sectors com ara els graus
d’electricitat o electròni-
ca, el món agrari, mante-
niment d’instal·lacions o

en el transport i reparació
de vehicles, i molt elevades
en d’altres com ara la sani-
tat, l’obra civil o els serveis
socioculturals i comunita-
ris, tot insistint que cal re-
forçar-hi la dotació de pla-
ces. Manyé, des d’Educa-
ció, va argumentar que
aquest any volen enllestir
una projecció i redefinició
de l’oferta per als pròxims
anys, i va admetre que en-
cara “hi ha cadires buides
en alguns cicles i demanda
professional en d’altres”.
Per acabar-ho de relligar,
una comissió interdepar-
tamental debat la situació
i els aspectes derivats,
com ara les opcions de mo-

bilitat en transport públic
per al moviment d’alum-
nat entre municipis.

Entre altres factors fa-
vorables, hi ha la major es-
tabilitat contractual i sala-
rial dels nous treballadors,
afavorida també pels can-
vis en el sistema de con-
tractes, que ha fet davallar
la temporalitat –un 50%
dels contractats amb
graus superiors són indefi-
nits– o els contractes de
pràctiques i formació i
aprenentatge, només un
3% del total. Pel que fa a
coses a millorar, la majoria
de dones obté contractes a
temps parcial –però pot-
ser també per poder conti-
nuar estudiant– i detalls
com ara que la majoria de
contractes continuen
sent fruit de coneixences.
La continuïtat després de
l’FP dual, però, és en segon
lloc. I el currículum, en ter-
cer. Els centres proposen
habilitar borses laborals
per connectar oferta i de-
manda un cop acabats els
estudis. ■

Emili Agulló
GIRONA

Només un 9,4% de graduats en FP
dual són a l’atur al cap de sis mesos
INSERCIÓ L’ocupació és plena per als estudiants d’electricitat o electrònica, el món agrari, manteniment d’instal·lacions o
el transport i la reparació de vehicles REDEFINICIÓ Les dades han de servir per redefinir i ajustar l’oferta de graus

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

Les xifres

100
per cent és l’ocupació en els
graus d’electricitat i electròni-
ca i en les especialitats agrà-
ries.

El president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, ahir flanquejat per la cap de formació, Cristina Cots, i Àdam Manyé, director d’Educació de la Generalitat ■ E.A.

El volum d’empreses implica-
des en l’ecosistema de pràcti-
ques i estades formatives de
la Generalitat s’amplia any re-
re any, i el 2022 va implicar
3.018 societats gironines, ma-
joritàriament a través del De-
partament d’Educació, i 466
per part del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). Van aple-
gar un total de 6.118 alumnes,
amb una ràtio teòrica d’uns 2
per empresa, però que en
molts casos van ser només un,
ja que un 34% dels adherits a
les pràctiques de FP dual o al-
tres programes eren mi-
croempreses –menys de deu
treballadors en nòmina– i un
24% (58% en total) eren em-
presaris individuals o autò-
noms.

Aquesta estadística il·lus-
tra, segons el director de la
Cambra de Girona, Eduard
Torrent, que molts petits em-
presaris estan “necessitats de
mà d’obra” i recorren a la
Cambra per rebre estudiants

64,18
per cent dels graduats en FP
dual treballen o compaginen
feina i estudis sis mesos des-
prés de les pràctiques.

amb vocació, una relació que
les dades de contractació i les
valoracions qualitatives de sa-
tisfacció demostren que està
sent fructífera –un 70% de les
empreses han puntuat amb 9
o 10 com a nota en el conjunt
de l’experiència, el 2022; i gai-
rebé un 77% dels estudiants
en pràctiques, més d’un 90%,
si s’hi compta la nota d’un 8,
expressen la seva alta satis-
facció.

El teixit empresarial gironí,
amb escàs pes de les grans
empreses, afavoreix, doncs,
una nova cultura de l’aprenent
o aprenenta. Un perfil que la
impersonalitat dels estudis
classificant l’alumnat en aules
havia diluït, però que està fent
davallar les dades d’atur a es-
cala general i pel que fa al seg-
ment de l’FP. Una altra de les
reivindicacions que ahir es van
poder sentir és que cal apro-
fundir en les dades del sector
de les arts escèniques, amb un
fort pes. ■

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

La recuperació de l’aprenent
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Només 16 instituts de tot Catalunya fan
classes de xinès, per Sara Cañete -
Catalunya Ràdio
A Catalunya només 16 centres de secundària imparteixen xinès en horari lectiu. A aquests s'hi han
de sumar els 21 centres que n'ofereixen com a activitat extraescolar.

Trobar instituts on els alumnes estudiïn xinès és una raresa. Un d'aquests centres és l'institut
públic Sunsi Móra de Canet de Mar, al Maresme, on fa deu anys que els alumnes l'aprenen. El
centre té un projecte plurilingüe molt potent que és també una aposta personal del director, Jordi
Canalda.

A les jornades de portes obertes amb les famílies, la idea es ven sola:

"Atès que el xinès és una de les llengües més difícils del món. És una llengua
pictogràfica i ideogràfica. Si tenen la capacitat d'aprendre'n mínimament el
funcionament, els resultarà molt més fàcil aprendre qualsevol llengua que es basi en
alfabets."

Ser un dels pocs centres que fan xinès els dona perfil propi (Sara Cañete/Catalunya
Ràdio)

Tots els alumnes de 1r i 2n d'ESO fan un trimestre de xinès i després, a 3r d'ESO, si els ha
agradat l'experiència, la poden agafar com a assignatura optativa per a tot l'any.

El centre també l'ofereix com a activitat extraescolar durant els quatre anys de secundària. Però
encabir-ho en l'horari lectiu no és fàcil:

"L'aposta nostra és per l'alemany com a segona llengua estrangera, però també vam
considerar que era molt beneficiós tenir aquesta opció, així que hem hagut de rebregar

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/nomes-16-instituts-de-tot-catalunya-fan-classes-de-xines/noticia/3209492/


una mica el currículum per encabir aquestes hores de xinès."

Organització del currículum a mida

Una organització d'horaris més flexible que s'aconsegueix gràcies al fet que el centre organitza el
currículum per àmbits, 3 en total: STEAM (matemàtiques, ciència i tecnologia), humanístic
(llengües i ciències socials), artístic (música, visual i plàstica). Per afegir-hi encara un grau més de
dificultat, la llengua de traducció de les classes de xinès és l'anglès:

"Per nosaltres l'anglès ha de ser una llengua d'ús social. És la llengua franca que es
parla arreu del món, i per tant aquí no en serem excepció. Nosaltres som un petit món i,
per tant, l'anglès s'utilitza habitualment en moltes matèries."

Enamorats de la cal·ligrafia

Entre els alumnes, la proposta agrada. Alguns perquè ja no veuen en la Xina un país exòtic i
llunyà, sinó una potència mundial. D'altres, perquè els ha enamorat la cal·ligrafia:

"Tu mires les coses i tot és 'made in China' i ara ja hi ha una comunitat xinesa important
aquí. I buscar maneres de poder-te comunicar amb col·lectius que no són el teu, que no
tenen un alfabet com nosaltres, és una oportunitat", explica la Sança, una alumna de 3r
d'ESO."

"A mi m'agrada escriure els caràcters, més que parlar en xinès, perquè em calma molt",
diu la Míriam."

 

Una oportunitat per entrar en contacte amb una llengua pictogràfica (Sara
Cañete/Catalunya Ràdio)

Al principi els alumnes ho troben difícil, però en Jordi assegura que és apte per a tots els



alumnes i que els resultats repercuteixen en totes les matèries:

"Ens hem adonat que l'alumnat que cursa xinès millora substancialment el seu
rendiment a les altres llengües estrangeres. Paral·lelament, com que requereix
expressió, imaginació i disciplina, en general el rendiment acadèmic augmenta i
millora."

És un projecte singular i d'èxit. De fet, malgrat que el centre sempre ha estat en barracons i que
està situat en un polígon industrial lluny del nucli urbà, cada any hi ha famílies que en queden
fora.
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SOSTENIBILITAT/PATRIMONI | Ràdio Abrera
107.9FM
Des de l'Ajuntament d'Abrera, en col·laboració amb els centres escolars del municipi, s'està donant a conèixer
el patrimoni del municipi a l'alumnat d'Abrera i altres municipis. Així, s'han dut a terme visites guiades escolars
al Castell Voltrera d'Abrera, el jaciment de les Trinxeres de la Guerra Civil i el jaciment de Sant Hilari. Des del
consistori i els centres es valora molt positivament aquestes visites. 
Dins el projecte Abrera + Sostenible, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ofereix als centres escolars les visites als
elements patrimonials i culturals del municipi, amb el servei de Bus Urbà gratuït i amb una visita guiada, a
càrrec del tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Així, més de 300 estudiants d'Abrera ja
coneixen el patrimoni local.

 

Més de 300 estudiants d'Abrera ja coneixen el patrimoni local

La classe de 4t d'ESO de l'Institut Voltrera (150 alumnes), el dimarts 26 d'abril (curs 2021-2022) van visitar
les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel i el castell de Voltrera.
Alumnes de l'Aula d'Adults municipal van visitar, el 2 de juny, el Castell de Voltrera d'Abrera, i diferents
elements patrimonials com la Creu de Terme.

La classe del Castell de Voltrera de 5è curs de l'Escola Ernest Lluch (25 alumnes), el dimecres 8 de juny
de 2022 (curs 2021-2022), va visitar el Castell de Voltrera.
El 5è curs de l'Escola Ernest Lluch (45 alumnes), el dijous 10 de novembre de 2022 (curs 2022-2023), va
visitar el Jaciment Arqueològic de Sant Hilari d'Abrera i les Masies de Sant Hilari i de Can Morral del Riu.
La classe de Castell de Voltrera de l'Escola Ernest Lluch (24 alumnes), el dilluns 19 de desembre de
2022 (curs 2022-2023), va visitar el Castell de Voltrera.
La classe de sisè de l'Escola Josefina Ibáñez (25 alumnes) ha visitat el castell de Voltrera d'Abrera aquest
dimecres 25 de gener de 2023. 

 

http://www.radioabrera.cat/pl8/actualitat/id3743/l-ajuntament-d-abrera-dona-a-coneixer-els-elements-patrimonials-del-municipi-a-l-alumnat-abrerenc-en-el-marc-del-projecte-abrera-sostenible.htm


 

Treball coordinat amb els centres educatius

La regidora d'Educació, Giulia Mirto, ha posat en relleu que “compartim amb l’alumnat i el professorat les seves
impressions sobre dos elements que en moments històrics diferents han suposat llocs estratègics i tot el que
això va suposar mentre succeïa i també després, per a Abrera concretament. Poder col·laborar conjuntament
amb l’Institut Voltrera per apropar i vivenciant en primera persona, el que els i les nostres joves treballen a
l’aula és un privilegi. Seguirem treballant en aquesta coordinació amb els centres educatius i en apropar a les
aules les diferents propostes que puguin sumar als projectes educatius que treballen tots els nostres centres
escolars, en el seu dia a dia, amb la finalitat que sigui un benefici en l’aprenentatge de tot l’alumnat abrerenc”.

 

Es continua treballant en la conservació, preservació i recerca històrica d’aquests elements patrimonials
del poble per tal de garantir un ús social i en la possibilitat de convertir aquests béns patrimonials en
recursos al servei dels centre educatius d’Abrera.

 

La regidora d'Educació, Giulia Mirto, ha explicat que “Ha estat un matí molt interessant i molt profitós en què
l’alumnat de 4rt de l’Institut Voltrera ha visitat els espais patrimonials abrerencs de les Trinxeres de la Guerra
Civil i el Castell de Voltrera, de la mà del nostre tècnic municipal de Patrimoni i Memòria Històrica. Hem pogut
compartir amb l’alumnat i el professorat les seves impressions sobre dos elements que en moments històrics
diferents han suposat llocs estratègics i tot el que això va suposar mentre succeïa i també després, per a Abrera
concretament. Poder col·laborar conjuntament amb l’Institut Voltrera per apropar i vivenciant en primera
persona, el que els i les nostres joves treballen a l’aula és un privilegi. Seguirem treballant en aquesta
coordinació amb els centres educatius i en apropar a les aules les diferents propostes que puguin sumar als
projectes educatius que treballen tots els nostres centres escolars en el seu dia a dia amb la finalitat que sigui
un benefici en l’aprenentatge de tot l’alumnat abrerenc”.

I la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, ha destacat que "des de la regidoria
estem molt contents de veure els i les estudiants d’Abrera visitant el nostre patrimoni i valorem molt l’esforç que
fan els centres educatius per difondre’l entre els seus alumnes. Apropem els diferents valors formatius que
aporta el patrimoni local per tal de conèixer el seu passat, les seves arrels culturals. Seguim treballant en la
conservació, preservació i recerca històrica d’aquests elements patrimonials del poble per tal de garantir un ús
social i, més concretament, en la possibilitat de convertir aquests béns patrimonials en autèntics i poderosos
recursos al servei dels centres educatius d’Abrera i el seu entorn".



 

Castell de Voltrera i Balcó de Montserrat
Veniu a descobrir el nostre patrimoni!

 Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua amb la nova etapa encetada en el Castell de Voltrera d'Abrera (pl.
del Castell de Voltrera s/n), accessible per a la ciutadania, després de la finalització dels treballs per a la
consolidació estructural del castell i de la capella de Sant Pere, situades al barri de Can Vilalba. A més, ens
hem sumat al projecte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat amb el nou
Balcó de Montserrat, que ens ha permès tenir un balcó a l’esplanada del Castell.  Així, s'ha ampliat els dies de
portes obertes degut a la forta demanda, i ara es faran cada dissabte durant tot l'any, des del dissabte 14 de
gener, per tal que tothom qui ho desitgi pugui conèixer i gaudir aquest element patrimonial, declarat Bé Cultural
d'Interès Nacional. Trobareu tota la informació fent clic aquí.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

Web abrera.cat
Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
Youtube Ajuntament d'Abrera
Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

https://www.ajuntamentabrera.cat/pl195/actualitat/noticies/id5019/el-proper-any-2023-tambe-podrem-gaudir-tots-els-dissabtes-de-mes-de-les-visites-i-jornades-de-portes-obertes-al-castell-de-voltrera-i-al-balco-de-montserrat.htm


Mitjà: Hora Nova

Publicat: 31/01/2023

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL Alt Empordà

Audiència: 7.000 Lectores

Difusió: 1.337 Ejemplares

Valor: 224€

HORA NOVA 2.701  n  31 de gener de 202312 Alt Empordà n     comarca 

A L'ENVELAT DE LEs EsPLANEs, TORNA 

sTREET fOOD
WINTER LLANÇÀ

EL 4 DE fEBRER A PARTIR DE LEs 19H

En aquesta sisena edició participen 7 establiments locals 
oferint un total de 12 tapes acompanyades dels vins de la DO 
Empordà i la cervesa de Roses
Aquest esdeveniment, fruit de l’ iniciativa dels restaurants 
de Llançà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llançà, té 
el principal objectiu d’oferir una activitat diferent i innovado-
ra per promocionar la gastronomia local fora de la tempora-
da turística.
La vetllada començarà a partir de les 19h amb les degustaci-
ons de tapes, vins i cervesa i música ambient amb "Equinox 
Trio" i "Covertons" i a partir de les 22h30  alguns els bars del 
municipi oferiran copes per gaudir de l'actuació musical del 
grup  de versions de rock “Möther Mine”.
El preu de la copa de vi serà de 2 euros i el de la tapa 3,5 euros, 
els refrescs i la cervesa valdran 2€ i les copes a partir de 5€. 
També s’oferirà un forfait especial, per tal de facilitar cues, 
que es podran comprar amb antelació a l' Oficina de Turisme 
de Llançà a partir del dissabte 28 de gener!

DEGUsTA 

LLANÇÀ!!

L’A s s o c i ac ió de Fa m í l ie s 
d’Alum nes de l’escola bressol 
La Quitxalla de Vilabertran s’ha 
mostrat crítica amb el tancament 
de l’equipament. El govern local 
ha decidit no renovar la conces-
sió que tenia per a l’escola infantil 
i retornar la competència al De-
partament d’Educació. Aquest 
ha anunciat que oferirà el pri-
mer cicle d’educació infantil per 
a alumnes d’entre 1 i 3 anys a l’es-
cola rural que hi ha a Vilabertran. 

Actualment la l lar d’infants 
compta amb 27 alumnes però 
diverses famílies temen que no 

Redacció l VILABERTRAN
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L’Ajuntament de Vilabertran tancarà 
l’escola bressol La Quitxalla el curs vinent
El consistori traspassa les 
competències a Educació  
mentre l’Associació de 
Famílies d’Alumnes 
(AFA) critica la decisió

ENsENyAmENT. finalitza el contRacte de 10 anys Y

lA quitxAllA. Aquest curs s’acaba la concessió de l’escola bressol ÀNGEL REYNAL

tinguin plaça pública a partir de 
l’any vinent i per això ja estan can-
viant els fills de centre. Les famí-
lies denuncien que les places per 
a nadons a partir de 16 setmanes 
desapareixeran.

Aquest curs s’acaba la conces-
sió de l’escola bressol La Quit-
xalla que té l’Ajuntament de Vi-
labertran. El contracte ha durat 
deu anys i ara tocava tornar-lo a li-
citar. Malgrat tot, el consistori ha 

aprovat per majoria absoluta no 
convocar aquest procés i retornar 
la competència al Departament 
d’Educació. 

LEs CRÍTIQUEs. Les famílies pro-
testen pel tancament perquè 
consideren que l’equipament és 
necessari, sobretot perquè Vila-
bertran no segueix la tendència 
d’altres poblacions petites amb 
baixa natalitat. Creuen que hi ha 
prou alumnes com per mante-
nir el centre i no incorporar-lo a 
l’escola rural que hi ha al poble. 
A més, han recordat que la po-
blació 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 fei-
na, tal com passa ara a La Quit-
xalla.

AJUNTAmENT. Des del consistori, 
en una carta que han fet arribar a 
les famílies, remarquen que la de-
cisió respon a la previsió de la Ge-
neralitat que durant el curs 2023-
2024 els nens i nenes d’Infantil 1 
i 2 es puguin incorporar als res-
pectius centres escolars. Assegu-
ren que els alumnes d’Infantil 1 i 2 
que s’incorporen a l’escola públi-
ca Torre d’en Reig  «utilitzaran els 
mateixos espais que actualment 
són de l’escola bressol La Quitxa-
lla» amb personal, això sí, a càr-
rec del Departament d’Educació, 
que formarà part del claustre de 
l’escola. n

pRotesta peR la supRessió 
de places peR a nadons a 
paRtiR de les 16 setmanes

AfAY

La Fundació Alive i el Club 
Nàutic l’Escala han iniciat la col-
laboració amb el projecte Surfing 
for Science, liderat per la Univer-
sitat de Barcelona (UB) amb el su-
port de la Surfrider Foundation, 
una iniciativa de recerca per ava-
luar la contaminació per micro-
plàstics al mar. 

En aquesta investigació científi-
ca hi poden participar ciutadans 
que naveguin amb embarcaci-
ons de tracció humana de padd-
le surf, caiac, rem o piragua, que 
recullen els microplàstics mit-
jançant una xarxa lligada a l’em-
barcació. Els voluntaris realitzen 
mostrejos quinzenals d’un ma-
teix transsecte, i tot el que es re-
cull a la xarxa, sense manipulació 

Redacció l L’EsCALA
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El CN de l’Escala, nova estació 
per investigar microplàstics
El nou punt del litoral 
empordanès farà 
mostrejos quinzenals 
amb embarcacions de 
‘paddle surf’ o caiac

mEDI AmBIENT. pRojecte suRfing foR scienceY

mostreig. El passat 21 de gener es 
va dur a terme la formació a ins-
tructors de l’Escola de Vela i vo-
luntaris del Club Nàutic que par-
ticiparan en els mostrejos quin-
zenals al llarg d’aquest 2023. El 
transsecte escollit a l’Escala ani-
rà des del port nàutic, a Riells, fins 
passada la platja Port d’en Perris, 
a la Punta. Surfing for Science va 
començar fa més de tres anys i s’ha 
dut a terme en diversos punts del 
litoral, entre ells Llançà i Roses. 
Enguany, el projecte s’ha iniciat 
també a la costa del País Basc. n

ALIVEformAció. Amb la investigadora, A. Sánchez, i el coordinador, o. uviedo

del voluntariat, es fa arribar als la-
boratoris de la UB perquè ho ana-
litzi. Fins ara, el projecte compta 
amb més d’una quinzena d’enti-
tats de la costa catalana.

La nova estació de mostreig del 
projecte Surfing for Science a la 
costa de l’Escala ha sigut impul-
sada per la Fundació Alive, la qual 
ha adquirit la xarxa de mostreig i 
ha aportat els recursos necessa-
ris per a la investigació posterior. 
Per la seva banda, el Club Nàutic 
l’Escala ha sigut clau per poder ti-
rar endavant aquest nou punt de 
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Les escoles bressol de Sabadell
incrementen la qualitat del servei
El Ple municipal ha donat avui el vistiplau a l’adjudicació del contracte de serveis per a la
gestió de les escoles bressol i centres d’educació infantil i familiar municipals. Un tràmit que
introdueix diferents millores respecte del contracte anterior, que ara ha finalitzat després de ser
adjudicat fa quatre anys.

Entre els avenços més destacats del nou contracte figura la incorporació de millores en la
qualitat del servei. En concret, s’ha augmentat el nombre d’hores dels tècnics/ques de suport i
de la psicopedagoga; hi haurà alumnes d’FP dual a totes les escoles i s’han millorat les partides
econòmiques vinculades al servei de menjador i el manteniment, entre d’altres.

 

A més, aquest curs s’ha implantat l’I2 (per a infants de 2 anys) gratuït intentant oferir totes les
places possibles per donar resposta a la demanda existent. Això ha implicat que actualment
totes les escoles estiguin funcionant a la seva màxima capacitat i que pràcticament no hi hagi
places vacants a cap dels nivells. Sabadell disposa d’11 escoles bressol amb un total de 1.148
alumnes (I0: 56, I1: 359, I2:733).

El nou plantejament suposa un esforç econòmic per part de l’Ajuntament amb el propòsit
d’avançar en diversos aspectes que poden incidir en la millora del servei. Aquest s’ha adjudicat
a les dues empreses que ja portaven a terme el servei: GEDI, Gestió i Disseny SCCL per un
import d’4.364.550,2 euros, i INCOOP SCCL per 4.438.963,37 euros.

La durada del contracte va des de l’1 de març de 2023 fins al 31 d’agost de 2024 i es preveu una
pròrroga del contracte de dos anys, des de l’1 de setembre de 2024 fins al 31 d’agost de 2026.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/les-escoles-bressol-sabadell-incrementen-qualitat-servei
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Arxiu de notícies (UPF)

L'equip d’estudiants de l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès ha guanyat la fase local organitzada per la UPF de la Lliga Debat de Secundària i
Batxillerat de la Xarxa Vives, després de competir amb l'Institut Josefina Castellví de Viladecans a la final, dins de la qual va defensar la posició
"a favor" sobre si cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació.

Aquest va ser el tema que va centrar el debat (amb posicions a favor i en contra) durant la fase local d’aquesta competició d’oratòria, una de les
diverses lligues de debat que organitza la UPF, que va tenir lloc entre els dies 26 i 27 de gener al campus de la Ciutadella de la UPF, i que va
comptar amb la participació de prop de 120 alumnes de 24 centres de diferents comarques de la província de Barcelona.

La fase local organitzada per la UPF va comptar amb la participació de prop de 120 alumnes de 24 centres de diferents comarques de la
província de Barcelona

D’aquesta manera, l’Escola Ginebró representarà la UPF en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, que tindrà lloc del 22 al
24 de març del 2023 a la Universitat de València i que enfrontarà els 15 equips classificats a les fases locals prèvies, organitzades per diverses
universitats de Catalunya, el País Valencià i Andorra.

L'Escola Ginebró (que ja es va proclamar guanyadora de la fase local de la UPF i de les fases finals de la competició en les edicions 2018 i 2021)
 es va imposar a les semifinals a l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. Els integrants de l'equip guanyador van ser Enric
Matamala Safont (capità), Aina Rossel Cuminal, Abril Mir Tortosa, Paula Garcia Haro, Ona Ventura Tomás i Pol Vega Centeno.

De la seva banda, l’equip de l’Institut Josefina Castellví de Viladecans, que es va imposar a les semifinals en front de l’Institut Forat del Vent de
Cerdanyola del Vallès, va estar format per Santiago Cagiga Paredes (capità), Emma Ramia Paco, Guillem Sala García, Camila Méndez Techera,
Axel González Sánchez i Laura Calvo Martín.

Els membres del jurat de la final van ser Berta Solé, alumni del grau d'Humanitats, cap de jutges de la competició; i Elena Pasqual, estudiant del
doble grau DRET/ADE, i Edu Ortiz, alumni del grau en Global Studies. Formaven part dels 28 membres de la Universitat (estudiants, alumni,
personal docent i investigador i d’administració i serveis) amb experiència demostrada en oratòria i lligues de debat, que van prendre part en les
diferents fases de grup i eliminatòries que va incloure la competició. Alguns dels aspectes que el jurat va tenir en compte per emetre el seu
veredicte van ser el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes
formals de l’exposició i posada en escena.

https://www.upf.edu/web/e-noticies/inici/-/asset_publisher/wEpPxsVRD6Vt/content/l-escola-ginebr%C3%B3-guanya-la-fase-local-de-la-lliga-de-debat-de-secund%C3%A0ria-i-batxillerat-de-la-upf/10193/maximized
https://www.upf.edu/web/upfparticipacio/lligues-de-debat
https://www.ginebro.cat/
https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/


Imatge de la final entre l'Escola Ginebró i l'Institut Josefina Castellví

Una competició per fomentar l’ús de la paraula sobre temes d’actualitat

L'objectiu de la Lliga de Debat, impulsada per la Xarxa Vives i la Federació Escola Valenciana, és fomentar l'ús de la paraula, el diàleg i
l'intercanvi d'idees sobre un tema d’actualitat, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Està oberta a
l'alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat (i equivalents) i FP d'entre 15 i 18 anys de Catalunya, el País Valencià i Andorra. A Catalunya compta amb la
col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat; al País Valencià amb la de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i
a Andorra amb la del Govern d’Andorra.

A la fase local de la UPF han participat els 24 centres docents següents: l’Escola Mare de Déu de Núria de Barcelona, l’Escola Pia de Calella,
l’Institut Teresa Pàmies de Barcelona, l’Institut Josefina Castellví de Viladecans, l’Institut de Lliçà d’Amunt, l’Institut Marianao de Sant Boi de
Llobregat, l’Institut Caterina Albert de Barcelona, l’Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, l’INS Pompeu Fabra de Badalona, Col·legi
Santo Ángel de Gavà, l’Escola Meritxell de Mataró, Col·legi Badalonès de Badalona, Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, l’Escola Pia
de Caldes de Montbui, l’Institut El Cairat d’Esparreguera, IESA Institut del Teatre de Barcelona, Aula Escola Europea de Barcelona, IEs Ramon
Turró i Darder de Malgrat de Mar, Serrat i Bonastre de Barcelona, Creixen Goar de Viladecans, Institut Joan Mercader d’Igualada, l’Escola
Ginebró de Llinars del Vallès, INS Torre Roja de Viladecans i Saint Nicholas School de Barcelona.
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En marxa una campanya de la Guàrdia
Urbana per millorar la seguretat en el
transport escolar | Guàrdia Urbana de
Barcelona | Ajuntament de Barcelona
La Guàrdia Urbana inicia aquest dilluns una campanya per millorar la seguretat en el
transport escolar. L’objectiu d’aquest dispositiu, que s’allargarà tota la setmana, és reduir
la sinistralitat, tant en nombre d’accidents de trànsit com de víctimes. També es
persegueix aconseguir que els vehicles de transport escolar i de menors compleixin els
requisits obligatoris de seguretat i les condicions administratives que en regulen
l’activitat.

Així, la Guàrdia Urbana controlarà els mitjans de transport que utilitzen els alumnes dels centres
d’ensenyament, tant els autocars i els autobusos destinats al transport escolar i de menors com
els vehicles comercials que puguin fer aquest servei sense autorització.

En concret, es vigilarà que els vehicles disposin d’un títol habilitant i de les autoritzacions
necessàries per oferir un servei de transport escolar i de menors, així com l’ocupació de les
places, que els conductors realitzin els temps de descans adients i que el vehicle hagi superat
les inspeccions tècniques.

La campanya de control prioritza els entorns dels centres escolars, però s’estén a totes les
vies de circulació de la ciutat, incloent-hi les rondes. A més, se centra en els horaris d’entrada i
de sortida dels centres d’ensenyament.

https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/noticia/en-marxa-una-campanya-de-la-guardia-urbana-per-millorar-la-seguretat-en-el-transport-escolar_1248944
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L'Ajuntament ofereix suport digital i
lingüístic a les famílies dels centres
educatius de Ripollet - Ajuntament de
Ripollet
L'Ajuntament de Ripollet ha programat diferents accions de suport a les famílies amb infants i
joves que estudien als centres educatius de Ripollet, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn i
mitjançant l'Oficina Municipal d'Escolarització. D'una banda, s'ha iniciat a l'escola Escursell i
Bartalot el primer dels tres tallers lingüístics que té previst dur a terme fins al maig, per tal que les
famílies interessades puguin aprendre la llengua catalana a través de dinàmiques i activitats
pràctiques. D'altra banda, entre febrer i març es posaran en marxa sis tallers de digitalització a
escoles i instituts locals. A més, durant el termini de preinscripció escolar, que s'iniciarà el 6 de
març, l'Ajuntament oferirà suport digital a aquelles famílies que ho necessitin, per tal de realitzar
els tràmits en línia.

Digitali, les famílies en línia

El consistori ofereix un acompanyament a famílies nouvingudes i/o amb manca d'habilitats
digitals, idiomàtiques i socials, i que necessiten suport per fer tràmits que tenen a veure amb
l'escolarització dels seus fills i filles, com ara la preinscripció o la matrícula. Són també petits
espais de trobada i socialització de les famílies, per tal de fomentar la seva participació en els
centres educatius dels seus fills i filles.

Aquest suport pot ser puntual, amb cita prèvia, o a través dels tallers 'Digitali', que són oberts i
gratuïts per a totes les famílies de Ripollet i que es desenvoluparan a les escoles Enric Tatché i
Pol, Escursell i Bartalot, Gassó i Vidal i Tiana de la Riba, a l'Institut-Escola El Martinet i a l'Institut
Lluís Companys, a partir del 27 de febrer. Les persones interessades poden inscriure's al 935
046 008, a educacio@ripollet.cat i, presencialment, el dimarts 31 de gener i el 7, 14 i 21 de
febrer, de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h, i els dijous del 2 al 23 de febrer, de 9.30 a 13.30 h, a les
oficines de Drets Socials (c. de Can Masachs 18-20).

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

Suport a la preinscripció

D'altra banda, a partir del 6 de març, inici del període de sol·licituds per a la preinscripció del
curs 2023-2024, l'OME també oferirà suport, amb cita prèvia, per fer el tràmit en línia a les
famílies amb infants que comencen P3 i amb joves que faran 1r d'ESO. L'horari d'atenció al
suport digital per fer la preinscripció serà de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i els dimarts
de 15 a 18 h a l'oficina de Drets Socials, al carrer de Can Masachs, 18-20.

https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/lajuntament-ofereix-suport-digital-i-linguistic-a-les-families-dels-centres-educatius-de-ripollet


Caldrà demanar hora al telèfon 935 046 008, a educacio@ripollet.cat o, presencialment, els
dimarts de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h i els dijous de 9.30 a 13.30 h, a l'oficina de Drets
Socials, al carrer de Can Masachs 18-20, a partir del 22 de febrer.

Tallers lingüístics 'L'estoneta a l'escola'

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

Totes aquestes iniciatives de suport a les famílies es duen a terme en el marc del Pla Educatiu
d'Entorn de Ripollet.

Redacció ripollet.cat - NdP
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Dos equips de l’Institut Alt Penedès, a la
final catalana de la Copa Cangur de
matemàtiques - El Cargol l El setmanari del
Penedès

Els equips de la Copa Cangur de l’Institut Alt Penedès s’han classificat per la fase final en les
dues categories. La primera fase va tenir lloc el dijous 19 de gener. 

http://elcargol.com/societat/10012-dos-equips-de-linstitut-alt-penedes-a-la-final-catalana-de-la-copa-cangur-de-matematiques


La Copa Cangur és un concurs presencial de resolució de problemes de matemàtiques per a
equips de centre, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques. Els equips estan formats
per 7 alumnes de 1r i 2n d’ESO (categoria Cadet) o bé 7 alumnes de 3r i 4t d’ESO (categoria
Júnior) amb la condició que com a màxim hi pot haver 4 alumnes de 2n o 4t respectivament en
cada equip.

Per al curs 2022-2023 la Copa Cangur torna al seu format habitual, amb una primera fase
presencial en trenta seus distribuïdes arreu del territori, i una fase final amb els guanyadors de
cada seu, també presencial. Aquesta fase final es celebrarà a Montmeló el dia 14 d’abril.

L’Institut Alt Penedès va participar amb 35 alumnes, tres equips de categoria cadet i dos de
categoria júnior, a l’Institut Andreu Nin del Vendrell. L’equip A de cadets va quedar primer de
quinze equips i els altres dos equips van quedar tercers i cinquens. En categoria Junior l’equip A
va empatar a punts amb un altre, però va obtenir la primera posició en el desempat sent l’equip
que havia fallat menys respostes. L’equip B va quedar tercer entre dotze participants.

El mateix equip Júnior A el curs passat va classificar-se també per la fase final quedant segon
de 33 equips en la competició online. L’any 2021 no es va celebrar però el 2020 un altre equip



va participar, també al Vendrell, també va guanyar la primera fase, va superar les semifinals i a
la final va quedar cinquè de Catalunya.

La principal novetat d’aquesta edició és l’ampliació de la copa a tots els nivells de l’ESO. Fins
aquest any només hi havia una categoria per 2n i 3r.

En el concurs es presenten 12 problemes i 60 minuts de temps per fer-ne els màxims possibles
(primera fase). És una cursa contra rellotge on la puntuació obtinguda per cada problema va
variant durant el concurs, i per tant la estratègia d’equip és molt important. A més, durant el
desenvolupament de la prova els equips poden seguir en directe l’estat del concurs, tant la
puntuació i la classificació com els encerts i errors que porten acumulats cadascun dels
participants.
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L’Ajuntament organitza una nova edició de
la Fira d’Orientació Formativa | Cerdanyola
del Vallès
Cerdanyola, ciutat educadora i integradora, ofereix la sisena edició de la fira que anualment
dedica  a l’orientació formativa per a l’alumnat dels instituts de Cerdanyola i les seves famílies,
tornant enguany  al format de les primeres edicions.

Organitzada pels serveis d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Cerdanyola, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, la Fira d’Orientació es realitzarà els dies 8 i 9 de febrer, de 9 a 14:30
h, a la Plaça de l’Abat Oliba.

El programa OrientaCerdanyola, que inclou la fira, està destinat a fer l’acompanyament a la
transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria amb l’objectiu de complementar la tasca
d'orientació que es fa als centres educatius, posant recursos professionals al seu abast i crear
un marc col·lectiu on l’alumnat i les famílies puguin resoldre els seus dubtes.

Aquest any participen en el projecte OrientaCerdanyola gairebé tots els centres de secundària
de la ciutat: els cinc instituts públics (Banús, Forat del Vent, Gorgs, Jaume Mimó i Pere Calders),
els centres concertats FEDAC, Montserrat i Escaladei, el CEE-CFT Flor de Maig i la Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC).

Entre els mesos d’octubre i desembre s’han fet xerrades d’autoconeixement a tots els centres,
una per grup classe, a càrrec d’una empresa especialitzada.

La segona fase de l’OrientaCerdanyola, que es va presentar divendres passat, consisteix en
dues activitats paral·leles: la Fira d’Orientació i els monogràfics adreçats a l’alumnat.

Es preveu la participació de 627 joves, acompanyats pel seu professorat.

Aquest any s'instal·laran 16 estands a la Fira:

Institut Jaume Mimó
Institut Forat del Vent
Institut Banús
CEE-CFT Flor de Maig
CFA l’Alzina
Escola VITAE Cerdanyola
UAB + Fundació UAB: CFGS en Comerç Internacional UAB
Casal de joves
Servei de Promoció Econòmica (Masia Can Serraparera)
Consorci per a la Normalització Lingüística
Eurecat
ESHOB - Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona
ESDI - Escola Superior de Disseny - Sabadell
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Fundació ONCE – Inserta

https://www.cerdanyola.cat/actualitat/lajuntament-organitza-una-nova-edicio-de-la-fira-dorientacio-formativa


Centre de Noves Oportunitats Vallès Occidental

L'alumnat de quart d'ESO té programada la sortida a aquestes activitats amb el seu institut. El
dimecres 8 hi anirà l'alumnat dels instituts Banús, Mimó, Forat del Vent i Pere Calders, i el dijous
9 l'alumnat de FEDAC, la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), Escaladei, Montserrat, Flor
de Maig i Gorgs.

Per dinamitzar la visita dels i de les joves a la Fira, i assegurar-se que tenen la informació, les
orientadores del Casal de Joves han preparat una gimcana i una dinàmica sobre l’orientació.
Entre totes les persones que superin la gimcana es sortejaran tres obsequis: un patinet elèctric,
un altaveu i uns auriculars.

Paralel·lament existeix un espai de consultes a la web de l’ajuntament
https://www.cerdanyola.cat/joventut/orientacerdanyola  que funcionarà fins a finals de curs per tal
d’acompanyar als joves i les seves famílies en els dubtes que puguin sorgir en el procés de tria
d’opció educativa postobligatòria.

Fotografia de la presentació en alta resolució

Cartell Fira #OrientaCerdanyola

https://www.cerdanyola.cat/joventut/orientacerdanyola
/sites/default/files/np2x3a2421.jpg
/sites/default/files/cartell_orienta_cerdanyola_dina3.pdf
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Govern Illes Balears - Detall de la notícia

 Consell de Govern: Es declaren d'interès autonòmic les
obres d'ampliació i reforma del CEIPIEEM Son Serra de
Palma 
Darrera actualització: 30 gener 2023

\ Es cobriran així les demandes d’escolarització i es donarà resposta a les peticions de la
comunitat educativa

\ Aquesta actuació, molt demanada per la comunitat educativa, es farà en dues fases

 

El Consell de Govern ha aprovat avui declarar inversió d’interès autonòmic les obres
d’ampliació i reforma del CEIPIEEM Son Serra, de Palma, en una parcel·la d’ús educatiu en sòl
urbà propietat de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de
19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments
públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El CEIP Son Serra de Palma, a partir del curs 2005-2006 va iniciar el procés de transformació
del seu model i de l’oferta educativa per esdevenir un col·legi d’educació infantil i primària
integrat amb ensenyaments musicals (CEIPIEEM). De llavors ençà, el centre ha passat de ser
de doble línia amb estudis de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària amb una aula
d’educació especial bàsica, a consolidar-se com un centre de doble línia en què s’imparteixen
simultàniament els estudis d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial bàsica
amb els ensenyaments musicals.

Aquest curs 2022-2023 té una matrícula de 404 alumnes, distribuïts entre educació infantil,
educació primària i educació especial bàsica. Els darrers cursos, per tal de poder atendre les
necessitats d’espais que es requereixen per les característiques d’un centre integrat amb
ensenyaments musicals, el CEIPIEEM Son Serra ha hagut d’habilitar alguns espais específics
per poder dur a terme les seves activitats. A més, s’ha hagut d’instal·lar una aula modular al pati
de primària.

Davant aquesta situació, s’ha plantejat l’ampliació urgent del centre per atendre’n les demandes
d’escolarització.

Important actuació d’urgència al CEIPIEEM Son Serra de Palma  

Aquesta actuació al CEIPIEEM Son Serra ampliarà el centre per dotar-lo dels espais que
requereixen els ensenyaments elementals musicals en el currículum d’educació primària.

El projecte de reforma del centre es preveu executar en dues fases:

— Una primera que consisteix en la renovació i actualització del sistema contra incendis, la
dotació d’un grup de pressió i renovació de xarxa, la dotació d’un ascensor, la dotació d’un nucli

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5542569&lang=ca&coduo=7


de banys per a infantil, la reforma dels banys del personal no docent i la incorporació d’espais al
menjador i a la cuina. Aquesta primera fase es preveu executar durant l’estiu del 2023.

— La segona fase consisteix en la renovació de tots els nuclis dels banys del centre, que es
preveu executar durant l’estiu del 2024.

Aquest projecte és una de les obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023
per a totes les illes, per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals
que presenten els centres educatius de les Illes Balears.
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