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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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El tipo de centro en el que estudian nues-
tros hijos condiciona su formación en 
Informática, una disciplina que apare-
ce con ‘pinceladas’ en la nueva ley edu-
cativa (de hecho, no es obligatoria en 
todas las etapas) aun siendo clave para 
los empleos presentes y futuros. Así, los 
porcentajes son más bajos en el caso de 
los centros públicos respecto a los con-
certados (y también comparados con 
los privados).  

Es una de las conclusiones de un es-
tudio, ‘Observatorio de la informática 
en España’, realizado por Deloitte y Code, 
una plataforma para el aprendizaje de 
la programación tanto para niños como 
para profesores y que cuenta con el apo-
yo de grandes empresarios como Bill 
Gates o Jeff Bezos. Según el informe, 
presentado ayer en Madrid, cuando se 
les pregunta a los padres por cinco cues-
tiones relacionadas con la enseñanza 
de temas vinculados con la informáti-
ca los porcentajes son más bajos en el 
caso de los públicos comparado con los 
concertados. Así, cuando se les plantea 
a los progenitores si el colegio de sus 
hijos proporciona conocimiento de 
cómo están diseñados los ordenado-

res, el porcentaje es del 27% en el caso 
del público; del 35% en el caso del  
concertado y del 33% en los centros pri-
vados. A la consulta sobre si se les en-
seña sobre la manipulación de ordena-
dores a nivel de hardware los porcen-
tajes son similares: 25% para los 
públicos; 34% para los concertados y 
33% para los privados. La tercera pre-
gunta versa sobre si los centros abor-
dan la creación y uso de algoritmos. 
Otra vez, sacan más porcentaje los con-
certados: 32% frente al 23% de los pú-
blicos y 50% en el caso de los privados. 
Por último, se plantean dos preguntas 
relacionadas con la programación. La 
primera, sobre si se imparte programa-
ción para crear software, aplicaciones 
o juegos y la segunda, sobre si se recu-
rre a esta para el manejo de grandes ba-
ses de datos. Los resultados vuelven a 
repetirse en ambos casos a favor de los 

concertados. La encuesta se hizo en 400 
colegios, 263 públicos, 125 concertados 
y  22 privados.  

¿Cuál es la razón de que la concerta-
da supere a la pública en esta discipli-
na? «Se ha visto que los colegios con-
certados tienen mayores recursos en 
general, incluidos los digitales, y eso les 
da  ventaja competitiva», asegura Ele-
na Gorostiza, responsable de alianzas 
internacionales de Code para Europa, 
Medio Oriente y África. El informe ad-
vierte de que hay diferencias no solo por 
centro, sino también por clase social y 

por género. «Se observan diferentes dis-
cursos en función del tipo de centro, los 
recursos disponibles de la familia, el gé-
nero o incluso la personalidad del estu-
diante. Tanto docentes como expertos 
reconocen importantes sesgos en la 
aproximación a la informática. Cuando 
se trata de una oferta optativa, siempre 
suelen acudir a ella los mismos perfi-
les: especialmente alumnos de clase so-
cial más alta y chicos». El estudio ase-
gura que las chicas piensan que es un 
«mundo» muy ajeno a ellas, se sienten 
«intimidadas». De hecho, el 57% de los 
jóvenes (entre 16 y 24 años) ve la forma-
ción en informática más de chicos que 
de chicas. 

‘Enmiendas’ a la Lomloe 
El informe también hace hincapié en la 
formación del profesorado, «uno de los 
principales retos en la aplicación de la 
Lomloe», avisan. «La actual ley pone el 
peso en los profesores en dos asignatu-
ras concretas, las de conocimiento del 
medio natural y matemáticas, recono-
ciendo los docentes de estas asignatu-
ras que no tienen formación en infor-
mática para impartir estos módulos». 
En el caso de Secundaria, «la ley permi-
te obtener la habilitación desde una se-
rie de carreras muy diversas, desde in-
formática a arquitectura, lo que no sig-
nifica necesariamente que tengan los 
conocimientos adecuados para ense-
ñar esta disciplina», agrega el estudio. 

El informe no solo ‘enmendó’ la 
Lomloe en la parte de profesorado, tam-
bién en cuanto a contenidos. El estudio 
recuerda que la nueva ley se está apli-
cando por fases y solo afecta este  2022-
2023 a cursos alternos. «En cuanto la 
educación en informática en este cur-
so algo más que el 50% del alumnado de 
educación Primaria, ESO y Bachillera-
to tendrán contenidos relacionados con 
esta materia. Esto conlleva que los pro-
fesores deberán adquirir de forma ace-
lerada nuevos conocimientos, ya que 
tendrán que empezar a impartirlos en 
el presente año académico».  

Desde la plataforma de programa-
ción también insisten en la necesidad 
de que la informática sea obligatoria 
para todos. «Debe ser parte de la ense-
ñanza obligatoria, esa será la única ma-
nera de generar equidad», señaló Leo 
Ortiz, vicepresidente de alianzas inter-
nacionales de Code. En el mismo sen-
tido, Fátima Báñez, presidenta de la 
Fundación CEOE coincidió en que in-
troducir la asignatura dentro del cu-
rrículo obligatorio otorgará «a las nue-
vas generaciones una herramienta ex-
traordinaria».  

Otra crítica a la ley versó sobre cómo 
está planteada en ella la informática, 
enseñada competencias y con aplica-
ción desigual por comunidades. «La 
informática es una apuesta de futuro. 
La informática no es una competencia 
digital. Es una disciplina que estudia 
ordenadores y otros dispositivos, así 
como los programas que estos contie-
nen», aclaró Fabrizio. «Me gustaría 
que los niños de los centros públicos 
no se desacoplen como ocurrió en mi 
colegio. Pilar Alegría es muy amiga, 
pero este tema todavía no está inclui-
do en el BOE», añadió Eduardo Madi-
na, socio de Harmon.

Los centros concertados enseñan 
más informática que los públicos 
∑ Un estudio alerta de 

que el abordaje de la 
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La Generalitat elimina del web documents sobre educació
sexoafectiva
El Departament d’Educació ha retirat del seu web uns materials sobre formació sexoafectiva que havia elaborat l’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius (ADSR) per encàrrec del mateix Departament. Així ho ha pogut comprovar CRÍTIC i ho ha confirmat la mateixa entitat. Els documents
eliminats formaven part del programa Coeduca’t, que promou la coeducació amb perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual d’acord amb les
recomanacions d’organismes internacionals.

La retirada dels materials s’ha produït després que Vox iniciés una campanya contra el programa i que la Fundación Española de
Abogados Cristianos portés el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al mes de novembre passat, amb l’objectiu de forçar la
Generalitat a cancel·lar la iniciativa. El programa Coeduca’t es va posar en marxa el curs 2019/2020 i incorpora una sèrie de materials que utilitzen
centres públics i concertats de tot Catalunya. Tal com mostra l’arxiu digital The Wayback Machine, que permet veure com eren els llocs web en el
passat, el material titulat Orientacions per a l’educació afectivosexual va estar penjat a la pàgina de Coeduca’t fins al desembre del 2022. En
l’actualitat, però, ja no hi apareix.

Imatge del web de Coeduca't al desembre del 2022, amb els materials d'educació sexoafectiva de l'ADSR a la part inferior esquerra /
Arxiu CRÍTIC

Imatge de la web actual de Coeduca't, sense els materials d'educació sexoafectiva / Arxiu CRÍTIC

Anterior Següent

CRÍTIC s’ha posat en contacte amb Educació per esbrinar si la retirada d’aquests documents és conseqüència de les accions judicials impulsades

https://www.elcritic.cat/noticies/la-generalitat-retira-documents-sobre-educacio-sexoafectiva-del-seu-web-despres-duna-campanya-de-vox-154780
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/acusan-generalitat-ensenar-masturbarse_746051_102.html
https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/category/general/
https://web.archive.org/web/20220120014223/https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/category/general/


per Abogados Cristianos, o bé si la Generalitat ha decidit retirar-los de forma preventiva. Cal tenir en compte que el col·lectiu d’advocats va
sol·licitar davant del TSJC mesures cautelaríssimes per forçar que “el pla d’educació sexual que ensenya a masturbar-se nens de tres
anys” es retirés mentre es desenvolupés el procediment judicial. Fonts dels departaments d’Educació i d’Igualtat i Feminismes asseguren que
els materials “no es retiren per les denúncies de ningú” i que, per contra, “el Govern fa una aposta clara i decidida per l’educació sexual en tots els
àmbits”. Tanmateix, cap de les dues conselleries no concreta quina altra raó explica que els documents s’hagin despenjat del web, ni quina va ser la
resolució del Tribunal en relació amb les mesures cautelaríssimes demanades per Abogados Cristianos.

En paral·lel, també hi afegeixen que l’executiu “està treballant en el marc de l’Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius, dintre de la qual hi
ha la línia de treball de l’educació sexual”, i que els dos departaments, conjuntament amb el de Salut, “ja estan treballant en els materials” que
impulsin “el desplegament del model d’educació afectivosexual” a les escoles i als instituts.

‘Orientacions per a l’educació afectivosexual’, el material desaparegut

Segons consta al web de la Generalitat, l’objectiu de Coeduca’t és avançar cap a un model de sistema educatiu “inclusiu”, que incorpori “la igualtat
de gènere i la coeducació”, i que doni eines “per desenvolupar relacions afectives i sexuals respectuoses” i lliures de violència masclista. El
programa abraça àmbits diversos més enllà de l’educació afectivosexual, i també pretén “col·laborar en la construcció d’un model integral de
persona, sense estereotips sexistes”.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius va elaborar una part d’aquests continguts, per encàrrec de la mateixa Generalitat, basant-se en les
recomanacions d’organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la UNESCO i les Nacions Unides. I ha estat precisament el document
Orientacions per a l’educació afectivosexual, que va fer l’associació, el que l’extrema dreta va situar a la diana, i l’únic material que la
Generalitat ha retirat del seu web.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius considera que “l’extrema dreta marca l’agenda pública i les accions polítiques”

L’ADSR considera “preocupant” la retirada d’aquests continguts i el fet que l’extrema dreta “estigui aconseguint marcar l’agenda pública i les accions
polítiques”. Maria González, membre de l’Associació, valora que “era el primer cop que es feia una aposta per desenvolupar un contingut sobre les
competències que s’han d’assolir de forma gradual i transversal als centres educatius des dels 3 anys fins als 16, i estan pensats per evitar que es
generin més desigualtats en l’accés a l’educació sexual i reproductiva, que és un dret humà”.

“No és casual que l’extrema dreta reaccioni quan es fan passes endavant en matèria de drets”, afirmen des de l’ADSR, “perquè sap que l’educació
sexual és transformadora i que qüestiona les relacions de poder”. Així mateix, González lamenta que les institucions “no protegeixin els avenços en
matèria de drets que han costat molt de conquerir”.

Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament, amb la també diputada María Elisa García Fuster / IVAN GIMÉNEZ

Ofensiva política i judicial de la ultradreta

La retirada d’aquest document s’ha produït just després que l’extrema dreta hagi iniciat una campanya política i una batalla judicial en contra del
programa. Al mes de novembre de l’any passat, Vox va fer arribar un missatge a diferents entitats i associacions del món educatiu en què les
convidava a participar en una taula rodona per “denunciar” que, amb aquesta iniciativa, l’Administració “promou la masturbació entre nens de 3
anys, el consum de pornografia entre nens de 8 anys, el sexe oral entre adolescents de 12 anys o que a infantil es promoguin jocs en què

https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-pide-a-la-justicia-que-obligue-a-la-generalitat-de-cataluna-a-retirar-un-plan-de-educacion-sexual-que-ensena-a-masturbarse-a-ninos-de-3-anos/
https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221119/vox-inicia-campana-educacion-sexual-78791787


s’intenta desvincular l’assignació de gènere dels genitals”. Així ho va fer públic la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes
d’Ensenyaments no Universitaris Sufragats amb Fons Públics de Catalunya (FAPAES).

En la mateixa línia, el portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, va exigir la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-
Cambray. La formació ultradretana també va emetre un comunicat en què explicava que la Generalitat “està pervertint els nostres fills amb un
programa educatiu ideològic i imposat pel separatisme i per l’esquerra”, i en què reivindicava el PIN parental.

En paral·lel, la Fundación Española de Abogados Cristianos va sol·licitar mesures cautelaríssimes a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per forçar la Generalitat a cancel·lar el programa. El col·lectiu d’advocats ha impulsat altres causes mediàtiques,
com la denúncia contra les impulsores de la processó del Cony Insubmís, les quals acusava d’un “delicte de provocació a la discriminació, a l’odi i a
la violència per motius referents a la religió”, o la querella contra Ada Colau per “haver omès el seu deure de perseguir suposats delictes” després
que Dolors Miquel llegís el poema “Mare nostra”, que reivindica el cos de la dona, durant la celebració dels premis Ciutat de Barcelona, l’any 2016.

En aquesta ocasió, la fundació ultradretana considera que el programa Coeduca’t “viola drets fonamentals recollits a la Constitució, com el dret a la
protecció de la joventut i de la infància, i el dret dels pares a decidir sobre l’educació dels seus fills d’acord amb les seves conviccions religioses o
morals”. Per aquesta raó, va demanar que es paralitzés el programa i també va posar en marxa una recollida de firmes. Tanmateix, no ha
transcendit que el TSJC hagi resolt a favor d’Abogados Cristianos i que, en conseqüència, hagi instat la Generalitat a retirar els documents.

https://www.voxespana.es/noticias/conoces-el-programa-coeducat-de-sexualizacion-infantil-20221014?provincia=barcelona-lerida-tarragona
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/acusan-generalitat-ensenar-masturbarse_746051_102.html
https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/te-explicamos/del-protocolo-de-transexualidad-en-los-colegios-a-la-procesion-del-cono-insumiso-las-demandas-mas-polemicas-de-abogados-cristianos_201908015d42c2670cf2a6f64945fc86.html
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ESPAÑA

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Los estudiantes españoles están to-
do el día pegados al móvil, son dies-
tros grabando vídeos para TikTok y 
manejan como nadie el PowerPoint. 
Son consumidores intensivos de tec-
nología, pero «desconocen su fun-
cionamiento y su lógica». El Obser-
vatorio de la Informática en España 
presentó ayer un informe que de-
nuncia que España se encuentra 
«por detrás» de los países europeos 
en formación informática. Los alum-
nos están poco formados y a sus 
profesores les falta preparación.    

El estudio, realizado entre la con-
sultora Deloitte y Code.org, una ONG 
que promueve el estudio de las Cien-
cias de la Computación en edades 
escolares, observa «desigualdades» 
en el acceso de los estudiantes a la 
materia de Informática. Hay una tri-
ple brecha –de género, territorial y 

del tipo de colegio– que lastra la 
competitividad de los jóvenes. La 
primera tiene que ver con la titula-
ridad del colegio: los privados dan 
el doble de formación que los pú-
blicos en programación y en crea-
ción y uso de algoritmos; un 32% 
más en hardware, y un 22% más en 
diseño de ordenadores.  

«Los centros privados están reali-
zando una mayor apuesta por estos 
contenidos como valor diferencial y 
estratégico», mientras que los «pú-
blicos no siempre tienen el mismo 
margen de maniobra ni los mismos 
recursos para desarrollar una mejor 
oferta», advierte el estudio. También 
las familias con más recursos socioe-
conómicos «tienden a aportar más 
importancia al aprendizaje de la in-
formática en Primaria y Secundaria», 
y todo ello lleva a que la escuela pier-
da su función de ascensor social. 

A esta brecha se suma otra: la que 
provocan las «diferencias» entre las 
comunidades autónomas, que «pue-
den conllevar distintos grados de co-
nocimientos en informática entre los 
estudiantes dependiendo de donde 
se encuentren y establecer sesgos sig-
nificativos en la calidad de la educa-
ción recibida». Existe mucha dispari-
dad en los currículos autonómicos. 
Por ejemplo, en el País Vasco y en Ca-
narias sólo se ofrece TIC en 4º de la 
ESO, mientras que en Asturias hay Di-
gitalización Aplicada en 1º, 2º y 3º y 
en Andalucía se aprende Computa-
ción y Robótica en estos tres cursos. 

Y hay una tercera brecha más: la 
de género. En la FP de Informática, 
sólo el 7% de los alumnos de grado 
medio son chicas, un porcentaje que 
sube al 10% en el grado superior. Las 
mujeres representan apenas el 14% 
de los estudiantes de grado, cuan-
do en los años 80 eran el 30%. «La 
asignatura de Informática puede 
verse asociada con atributos nega-
tivos, como ser friki y con problemas 
de sociabilidad, lo que dificulta la 
identificación de parte de los alum-
nos y especialmente en el caso de 
las chicas», explica el trabajo.  

Los autores sostienen que el hecho 
de que la asignatura no sea obligato-
ria en todas las etapas educativas 
agranda estas brechas. En los países 
donde tiene este rango, hay más chi-
cas adolescentes que optan después 
por cursar estos estudios. Si no, se 
produce «una experiencia muy dis-
par entre unos alumnos y otros, lo que 
provoca desigualdades en las com-
petencias que adquieren motivadas 

por la diversidad en el desarrollo de 
las leyes educativas». Por eso, profe-
sores y empresarios piden una asig-
natura que sea obligatoria y troncal 
desde Primaria, dentro del currículo.  

Fuentes del Ministerio de Educa-
ción explican que está a punto de 
ponerse en marcha el Programa Có-
digo Escuela 4.0, para incorporar 
contenidos de programación y ro-
bótica en Infantil, Primaria y la ESO. 
Pero el sector no lo ven suficiente, 
porque no están incluidos en el cu-
rrículo de la Lomloe de forma obli-

gatoria y se centran en aspectos muy 
concretos de la disciplina.  

¿La Ley Celaá ha mejorado o em-
peorado la situación de la asignatu-
ra? «El Gobierno ha hecho un peque-
ño intento de introducir algunos mó-
dulos en Primaria, pero son papel 
mojado porque los profesores no es-
tán preparados para darlos. Al llegar 
a la ESO hay algo más, pero depen-
de de las CCAA. En Bachillerato ha-
bía una asignatura que han quitado 
y ahora es opcional», responde Ele-
na Gorostiza, responsable de Alian-
zas Internacionales de Code.org pa-
ra Europa, Medio Oriente y África. 

El catedrático Jesús Ángel Ve-
lázquez, vocal de Educación de la 
Sociedad Científica de Informática 
de España (SCIE), sostiene que «el 
Ministerio no lo está haciendo co-
mo debería. Las sociedades cientí-
ficas y las universidades le hemos 
ofrecido nuestra colaboración y no 
nos han hecho ni caso». 

«La ministra Pilar Alegría dice que 
está convencida, la quiero mucho y 
es muy amiga pero todavía este te-
ma no está en el BOE», apuntó ayer 
el ex dirigente del PSOE Eduardo 
Madina, ahora socio de la consul-
tora Harmon, que participó en la 
presentación del estudio. Junto a él 
estaba la ex ministra del PP Fátima 
Báñez, ahora presidenta de la Fun-
dación CEOE, que recalcó que «nue-
ve de cada 10 empleos van a estar 
tocados por la digitalización». Am-
bos lamentaron no haber promovi-
do un pacto de Estado sobre la In-
formática en la enseñanza cuando 
eran políticos en activo.

Las tres brechas 
de la Informática: 
territorio, género  
y tipo de colegio 
Empresarios y profesores reclaman una 
asignatura obligatoria desde Primaria

El informe señala que 
uno de los «principales 
retos en la aplicación de 
la Lomloe» es la «falta de 
formación específica» de 
los maestros de Primaria, 
una etapa donde «son 
generalistas» y «no 

tienen la formación 
adecuada» en esta 
materia. «En Secundaria, 
la ley permite obtener la 
habilitación desde una 
serie de carreras muy 
diversas, desde 
Informática a  

Arquitectura, lo que no 
significa necesariamente 
que tengan los 
conocimientos 
adecuados para enseñar 
esta disciplina», añade el 
trabajo, que recomienda 
«capacitar a los docentes, 
ya que por su formación 
inicial desconocen estos 
contenidos». El 
Ministerio de Educación 

ha acordado reciente-
mente que todas las 
CCAA usen el mismo 
marco de referencia para 
acreditar la competencia 
digital de los docentes, 
pero, en opinión de los 
informáticos, «ha errado 
el tiro». «Se está 
poniendo todo el énfasis 
en la competencia digital, 
que son las habilidades 

para usar los ordenado-
res, cuando se debe 
poner el énfasis en la 
informática, que es una 
disciplina más social e 
incluye la resolución de 
problemas, el 
razonamiento lógico, la 
inteligencia artificial, la 
programación...», explica 
Faraón Llorens, tesorero 
de la Sociedad Científica 

de Informática de España 
(SCIE) y catedrático de 
Ciencia de la Computa-
ción e Inteligencia 
Artificial de la 
Universidad de Alicante. 
Uno de los problemas es 
que a los futuros docentes 
no se les enseña durante 
la carrera Didáctica de la 
Informática, para 
aprender a dar la clase.  

«LOS PROFESORES NO TIENEN 
LA FORMACIÓN ADECUADA»

Una alumna y una profesora, en una clase de un instituto público de la Comunidad Valenciana. DAVID GONZÁLEZ / ARABA PRESS

17% 
Ascensor social. Sólo 17% de 
las familias de la escuela públi-
ca sondeadas dicen recibir for-
mación en su colegio en progra-
mación para Big Data. Este por-
centaje sube al 26% en los pa-
dres de la concertada y al 33% 
en los de la privada. 

71%  
Jóvenes. El 71% de los sondea-
dos cree que es importante dar 
Informática desde Primaria. Los 
jóvenes lo creen menos (el 53%) 
que sus padres (el 66%). La prin-
cipal razón de su desinterés es 
la falta de formación de sus pro-
fesores. También dicen que ven 
la asignatura difícil o aburrida 
y no entienden para qué sirve.  

DATOS
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Important inversió del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en diversos
centres escolars de Manresa, aquest any 2023. En concret, la inversió prevista és de 977.060,54
euros, que es destinaran en actuacions a cinc centres, amb l’objectiu principal de millorar
aspectes com els aïllaments, els sistemes de calefacció o l’accessibilitat. La majoria de les
inversions estan finançades pels fons REACT-EU, una línia inclosa en les ajudes europees
Next Generation. A banda, l’Ajuntament preveu obres per valor de 160.000 euros, per la qual
cosa el total d’inversió als centres de la ciutat aquest any serà de 1.1397.060,54 euros.

Aquest volum important d’actuacions a centres escolars de Manresa ha estat presentat per
l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia; el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat; i la
directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix López, en
una roda de premsa a l’escola La Font.

Les actuacions que es finançaran al llarg del 2023 seran el canvi de coberta de fibrociment del
gimnàs de l’escola Renaixença, amb un import previst de 250.431,13 euros (la segona fase
d’aquesta obra, amb un cost de 192.277,55 euros, es preveu per al 2024); la millora del sistema
de calefacció i el canvi de caldera de l’institut Guillem Catà (217.742,16 euros); la tercera fase
del canvi de fusteries de l’institut Pius Font i Quer (214.426,82 euros); i el canvi de fusteries de
l’institut Manresa Sis (234.460,43 euros). Totes aquestes actuacions es financen amb els fons
REACT. D’altra banda, es preveu també fer front a la instal·lació d’ascensor a l’escola La Font,
una actuació amb un import previst de 120.000 euros i que en aquest cas es finançarà al 50%
entre Ajuntament i Generalitat, que signaran un conveni.

És previst que totes aquestes actuacions s’adjudiquin abans de l’estiu, per poder dur a terme les
obres, o almenys iniciar-les, en període de vacances dels centres, i haurien d’estar acabades el
mes desembre. Els imports previstos inclouen l’obra i els honoraris de la redacció del projecte i
la direcció d’obra.

160.000 euros de l’Ajuntament per a intervencions en quatre centres

Com és habitual, l’Ajuntament de Manresa també preveu dur a terme un seguit d’actuacions de
millora dels centres educatius al llarg d’aquest any. Al pressupost hi ha una partida de 160.000
euros per a aquesta finalitat. En concret, la previsió és finançar una segona fase de la
intervenció a la primera planta de l’escola Serra i Hunter, consistent en pintura, guix i eliminació
d’armaris encastats, amb un cost aproximat de 20.000 euros; la pintura dels interiors de l’escala
B de l’escola Sant Ignasi (15.000 euros); i tancaments de finestres del Conservatori de Música
(40.000 euros aproximadament), a banda del 50% del cost de l’escola La Font (60.000 euros).
 La resta de pressupost fins a 160.000 es concretarà els propers mesos.

L’Ajuntament de Manresa realitza anualment millores als centres. L’any 2022 hi va destinar un
total de 154.117 euros, i es van fer intervencions diverses a les escoles Les Bases, Serra
Húnter, Ítaca, Muntanya del Drac, Sant Ignasi, Escola d’Art i Renaixença.

Durant aquest 2022, també s'han fet millores de mobilitat als voltants de les escoles, per millorar
els itineraris a peu i els accessos als centres, i augmentar la seguretat viària a les zones

http://manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=72005


properes. Per exemple, s'ha actuat a l'escola Sant Ignasi, Puigberenguer i Renaixença. També
aquest 2022 s'ha iniciat un projecte amb les escoles Bages i Ítaca per enverdir i cuidar els
escocells dels entorns de les escoles, i a principis d'aquest 2023 s'ha iniciat a l'escola
Puigberenguer un altre projecte per enverdir els patis escolars, amb plantades d'arbres, una
iniciativa que durant aquest any s'anirà reproduint a altres escoles, amb una partida de 50.000
euros.

L’any 2021 es van fer actuacions per valor de 236.000 euros, gràcies al finançament
extraordinari de la Diputació de Barcelona. Es van dur a terme obres a l’escola Serra i Hunter,
Valldaura i Puigberenguer, a banda de canvi d’il·luminació exterior en diversos centres.

L’any 2020, la inversió en obres de millora va ascendir a 155.000 euros, i va incloure
intervencions a les escoles La Font, Sant Ignasi, Serra i Hunter, Muntanya del Drac,
Puigberenguer, Valldaura, Llar d’infants La Lluna, Escola d’Art i Conservatori de Música.
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La imposición del catalán influye en el
abandono escolar: Valencia, Cataluña y
Baleares, las tasas más altas
¿Está relacionada la inmersión lingüística con las tasas de abandono educativo? Aunque el
problema del temprano adiós a continuar con los estudios en España está relacionado con una
situación multifactorial y compleja, parece claro que en aquellas comunidades donde las
administraciones se empeñan en imponer la lengua catalana en las escuelas estos porcentajes
son mayores.

Según las gráficas de abandono educativo por comunidad autónoma del año 2022, solo Murcia,
con el 18,7 %, supera al resto de regiones que sufren la inmersión lingüística en catalán. Por
detrás aparecen ya Islas Baleares (con el 18,2 %), Cataluña (16,9 %) y Comunidad
Valenciana (15,7 %), todas ellas con cifras escandalosas y muy por encima de la media
española, que se situó en el 13,9 %.

En el otro extremo, la comunidad autónoma que registra menor tasa de abandono temprano de
la escuela y la formación es el País Vasco (5,6 %), pero zonas donde el castellano no comparte
convivencia en las aulas, como Cantabria (8,9 %), Castilla y León (9,9 %), Extremadura (10,8
%), La Rioja (11,3 %)… están muy alejadas de la media del Estado.

Posibles motivos

Los especialistas en educación suelen relacionar mejoras en las tasas de abandono escolar
con las sucesivas crisis que han impactado en España. Así, un alto porcentaje de jóvenes se
decantaban por continuar los estudios ante un horizonte negro para poder trabajar como sucedió
en el año 2008 y, más recientemente, con la pandemia del coronavirus.

Además, en las comunidades donde más inmigración e hijos de inmigrantes estudian, así como
aquellos que procedan de comunidades castellanohablantes, puede darse el caso de que
sufran más dificultades de aprendizaje si se da el caso de no dominar la lengua cooficial.

En el otro extremo, está el caso de éxito del País Vasco. A pesar de que en este caso,
castellano y vasco conviven en las aulas, un informe del Gobierno vasco indicaba que las
claves de esa tasa tan baja hay que buscarlas en el papel jugado por la FP durante las últimas
décadas, el fuerte porcentaje de escolarización temprana o un gran abanico de programas de
refuerzo para prevenir el fracaso escolar.

España, solo por detrás de Rumanía

Como publicaba recientemente El Debate, tampoco le van bien las cosas a España en relación
con los países de su entorno.

Nuestro país tiene la segunda tasa más alta en cuanto a abandono escolar de la Unión Europea,
solo superada por Rumanía.

https://www.eldebate.com/educacion/20230201/inmersion-lingueistica-clave-abandono-educativo-valencia-cataluna-baleares-tasas-mas-altas_90079.html


E l porcentaje de alumnos españoles que abandonaron tempranamente la educación y la
formación y decidieron no continuar estudiando tras la educación obligatoria aumentó durante
2022, situándose en el 13,9 %. Es la primera vez que crece tras trece años seguidos de
descenso.



Mitjà: Religión Digital

Publicat: 31/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 184.231
Lectores

Valor: 769€

URL: https://www.religiondigital.org/educacion/Familia-Sales...

La Familia Salesiana celebra a su fundador,
San Juan Bosco
El 31 de enero es una fecha marcada en el calendario por la Familia Salesiana, que celebra a
su fundador, San Juan Bosco (1815-1888). Las casas salesianas de España ya han empezado
a organizar actividades por Don Bosco, como popularmente es conocido este santo italiano del
siglo XIX.

Desde la vuelta a las clases tras las vacaciones navideñas, los colegios preparan con multitud
de iniciativas la fiesta de Don Bosco: juegos, actuaciones musicales, competiciones
deportivas…

En España, los Salesianos y las Salesianas cuentan con 137 escuelas, a las que acuden
91.700 alumnos, acompañados por alrededor de 6.500 profesores. Desde estos centros se
trabaja por adaptar el estilo educativo-pastoral salesiano al contexto actual. Uno de los
principales desafíos es aunar innovación e inclusión.

Entre los objetivos de las Escuelas Salesianas, está también potenciar la marca FP salesiana.
Más de 16.100 jóvenes se forman y aprenden un oficio en alguno de los 64 centros salesianos
de Formación Profesional, gracias al trabajo de unos 1.300 docentes.

Los destinatarios de las plataformas sociales salesianas tienen la oportunidad de conocer
durante estos días la figura de Don Bosco, quien trabajó por la juventud más necesitada. 86
entidades siguen con esta misión en nuestro país a través de más de 500 proyectos sociales.
Cerca de 58.300 personas se benefician de estos programas, con la ayuda de unos 2650
educadores y colaboradores.

Los 131 centros juveniles de los Salesianos y las Salesianas también celebran a Don Bosco.
Casi 48.800 niños, adolescentes y jóvenes disfrutan de las actividades de ocio y educación en
la fe que ofrecen estos espacios, en los que colaboran con su tiempo libre cerca de 5.300
animadores.

En los días previos a la fiesta de Don Bosco, más de medio centenar de parroquias de los
Salesianos acogen novenas y triduos en honor al santo de los jóvenes. Algunas Misas son
celebradas el día 31 por los obispos de las diócesis correspondientes. 46.500 feligreses
frecuentan estas iglesias, en las que están presentes 3.000 colaboradores, entre salesianos y
laicos.

Al servicio de la educación y la evangelización

Los Salesianos y las Salesianas en España cuentan con una decena de escuelas de tiempo
libre. También hay dos centros universitarios: el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
en Madrid, con 1.000 alumnos y 66 profesores; y la Escuela Universitaria Salesiana Sarriá en
Barcelona, con 716 alumnos y 70 profesores.

Cabe destacar la presencia de otras entidades, como Misiones Salesianas o las ONGD Bosco
Global, Madreselva, VIDES, VidesSur, y Jóvenes y Desarrollo.

https://www.religiondigital.org/educacion/Familia-Salesiana-San-Juan-Bosco_0_2529047072.html


En el campo de la comunicación salesiana, hay dos editoriales (Editorial CCS y Edebé), una
empresa de servicios informáticos (Dosatic), dos imprentas, ocho librerías y tres revistas (Boletín
Salesiano, Misión Joven y Catequistas).

Familia Salesiana en España

En nuestro país hay 805 salesianos, distribuidos entre 123 casas. Las salesianas son 544 y
cuentan con 53 casas.

Otros 10 grupos completan la Familia Salesiana en España: 1.863 Salesianos Cooperadores;
5.522 miembros de Antiguos Alumnos; 1.255 Ex Alumnas de las FMA; 65.000 miembros de la
Asociación de María Auxiliadora; 7 Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María; 38
Voluntarias de Don Bosco; 23 Damas Salesianas; 1 Voluntario Con Don Bosco (CDB); 554
matrimonios y 27 viudos y viudas de Hogares Don Bosco; y 8 Testigos del Resucitado.

Potenciando el papel de los laicos

Como cada año, el Rector Mayor, D. Ángel Fernández Artime, anuncia el ‘Aguinaldo’, un
tema sobre el que profundizar en ese tiempo. Para este 2023, el lema es ‘Como fermento en la
familia humana de hoy. La dimensión laical de la Familia de Don Bosco’. El objetivo es animar
el importante papel de los laicos de los grupos de la Familia Salesiana en la sociedad.

Te regalamos ‘Joseph Ratzinger / Benedicto XVI. Quince miradas’
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La segregació escolar s'ha reduït, tot i que
el Síndic alerta que calen més mesures -
somGranollers
Poques setmanes després del darrer informe del Síndic de Greuges sobre segregació escolar a
Catalunya, el debat torna a estar ben viu i el Casal del Mestre i la PEDEP en faran valoracions
en un acte dissabte. Segons el balanç del Síndic de les mesures desplegades des de la
signatura del pacte contra la segregació escolar el 2019, els índexs s'han reduït al país un 15%.
En el cas de Granollers, l'informe mostra millores tant a primària com a secundària, tot i que
alerta d'un repunt en el curs 2020-21 de primer d'ESO.

L'informe detalla els índexs de dissimilitud de cada municipi, que són els que s'utilitzen com a
indicadors. Es tracta del percentatge d’alumnat d’un determinat territori que caldria redistribuir
per garantir que hi ha una distribució equilibrada del conjunt de la població escolar.

A la ciutat, s'ha passat d'un índex de dissimilitud a Primària el 2018-19 de 0,35 al 0,31 el curs
passat. En el cas de P3 ha passat de 0,39 a 0,37. En el cas del conjunt de Secundària, s'ha
passat de l'índex de 0,26 al 0,20 el curs 2021-22. A 1r d'ESO es va passar d'un 0,26 el 2019 a un
0,34 el 2020, tot i que el 2021 l'índex va tornar a baixar fins a 0,17.

Tot i la valoració positiva global que en fa el Síndic, la institució assenyala incompliments com
l’adequació de la zonificació escolar, el finançament dels centres i la gestió de la matrícula viva,
que continua sent elevada, especialment en centres de complexitat.

Recomanacions de portes obertes

L'oficina del Síndic va estudiar l'organització de les jornades de portes obertes als centres en
una mostra de cinc municipis de més de 60.000 habitants, entre els quals Granollers. Es van
detectar diferències entre els centres públics i privats a l'hora de triar la modalitat presencial o
telemàtica. L'informe recomana crear una guia de bones pràctiques en les portes obertes
adreçada als centres educatius per generar equivalències en els formats de les jornades de
portes obertes i de promoure dinàmiques col·laboratives entre centres amb l’objectiu d’evitar les
diferències detectades en les jornades passades, que tenen efectes negatius sobre l’equitat de
l’admissió d’alumnat.

La xerrada

Amb el títol Ciutat educadora o ciutat segregadora? el Casal del Mestre i la Plataforma en
Defensa de l'Escola Pública (PEDEP) organitzen dissabte (10.30 h) una xerrada i debat sobre la
segregació escolar, conduït per Agustí Corominas. Serà a La Saleta –l'antic Gra, al número 15
del carrer Torras i Bages– i comptarà amb la presidenta de l'aFFaC –Associacions Federades
de Famílies d'alumnes de Catalunya–, Belen Tascón, i el docent i membre de la PEDEP, Josep
Sànchez. També està prevista la participació de les AFA de Granollers, docents i experts en
educació.

https://www.somgranollers.cat/noticia/85732/debat-sobre-la-segregacio-escolar


Mitjà: Ràdio Palamós

Publicat: 01/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 12.431 Lectores

Valor: 469€

URL: https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1...

El PSC espera que la Generalitat inverteixi i eviti
els barracons al Vila-romà

El PSC espera que la Generalitat inverteixi i eviti els barracons al
Vila-romà

01/02/2023 Societat - Jordi Rodríguez

La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palamós, Raquel Gallego.

El Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Palamós confia que la Generalitat farà la inversió
necessària per evitar que l'institut escola Vila-romà hagi d'encabir alumnes de secundària en barracons, a partir
del curs vinent. Els socialistes esperen que s'arribi a una solució provisional per habilitar aules noves, per bé
que lel que voldrien seria la construcció d'un nou edifici de secundària.

Això no sembla entrar en les plans immediats del Departament d'Educació de la Generalitat, que preveia
instal·lar mòduls prefabricats al Vila-romà a partir del setembre vinent. En el curs 2023-2024 s'han d'incorporar
els alumnes de quart d'ESO, completant així aquest cicle, i fan falta nous espais. I no sembla que n'hi hagi
massa de disponibles. Des del govern municipal de Palamós, d'acord amb la comunitat educativa del Vila-
romà, s'ha ofert una solució a Educació. Els detalls no es coneixen públicament i s'està a l'espera que la
Generalitat ho valori i respongui. L'equip de govern d'ERC ha donat garanties que no s'afectarà l'Aula
d'Aprenentatge Municipal, que ocupa l'antic edifici de primària. La regidora del PSC, Raquel Gallego, confia
que el govern català acabi acceptant invertir en una solució que eviti els barracons al Vila-romà. Ho va dir ahir
en el programa de Ràdio Palamós 'Preguntes'.

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500017619/el-psc-espera-que-la-generalitat-inverteixi-i-eviti-els-barracons-al-vila-rom/1


 Pel PSC la solució idònia seria que l'institut escola Vila-romà tingués un edifici nou de secundària. A tal efecte,
els socialistes gironins han demanat que el pressupost de la Generalitat per a aquest any disposi d'una partida
d'un milió d'euros amb aquesta finalitat.
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Dimecres, 1 de febrer del 2023

Ferida en un 
atropellament  
a Mollerussa

TRÀNSIT

❘ MOLLERUSSA ❘ Una dona va re-
sultar ferida de caràcter lleu 
ahir al matí al ser atropellada 
a Mollerussa. L’accident es 
va produir a les 9.04 hores 
a la carretera de Torregros-
sa quan, per causes que es 
desconeixen, un cotxe va 
fer marxa enrere i va atro-
pellar la dona, segons van 
informar els Bombers. Fins 
al lloc també va acudir una 
ambulància del SEM, que 
després d’atendre la dona in 
situ la va traslladar al CAP. 
D’altra banda, dos cotxes van 
xocar a l’N-145 a les Valls de 
Valira. No hi va haver ferits. 
Una persona va resultar feri-
da lleu en una sortida de via 
a la C-14 a Ribera d’Urgellet.

Rescaten  
un gos a les  
Valls d’Aguilar

MUNTANYA

❘ LES VALLS D’AGUILAR ❘ Els GRAE 
i la unitat canina dels Bom-
bers de la Generalitat van 
rescatar ahir a la tarda un 
gos de caça que es va extra-
viar dilluns. El dispositiu de 
recerca va començar a pri-
mera hora del matí d’ahir 
després que dilluns a la nit 
fossin alertats que un gos de 
caça havia quedat atrapat en 
un barranc en un bosc de No-
ves de Segre. 

El gos va ser localitzat cap 
a les 16.00 hores en un lloc 
de difícil accés. Els espe-
cialistes van accedir fins a 
l’animal i el van poder treure 
sa i estalvi i tornar-lo al seu 
propietari.

Crema l’interior 
d’un cotxe  
a les Borges

BOMBERS

❘ LES BORGES ❘ Els Bombers van 
acudir ahir a la tarda a la car-
retera LV-7023 al seu pas per 
les Borges Blanques al ser 
alertats per una conducto-
ra, que explicava que sortia 
molt fum de la calefacció del 
seu vehicle. Van ser avisats 
a les 15.41 hores i al lloc va 
acudir una dotació. El foc va 
danyar la part interior del 
turisme. 

D’altra banda, els Bom-
bers de la Generalitat i el 
Sistema d’Emergències Mè-
diques van atendre ahir a la 
tarda un home que va patir 
una indisposició quan es tro-
bava a prop del riu. Van ser 
alertats a les 15.06 hores.

EMERGÈNCIES ACTUACIONS
SEM

Efectius d’emergència, durant el simulacre a Port Ainé.

Simulacre de rescat en cas 
d’avaria del telecadira a Port Ainé
❘ RIALP ❘ Efectius dels Bombers 
de la Generalitat, els Mos-
sos d’Esquadra i el Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM), així com tècnics de 
Ferrocarrils de la Generali-
tat, van participar ahir al matí 
en un simulacre de rescat a les 

pistes d’esquí de Port Ainé, a 
Rialp, en cas d’avaria del te-
lecadira de l’Orri. L’activitat 
tenia com a objectiu posar a 
prova el protocol d’actuació en 
aquestes situacions i detectar i 
corregir possibles errors sobre 
el terreny.

Un jove denuncia abusos 
d’un home que el volia 
contractar a Aitona

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

❘ AITONA ❘ El jutjat d’Instrucció nú-
mero 4 de Lleida investiga la 
denúncia d’un jove de 23 anys 
que el maig de l’any passat va 
denunciar davant dels Mossos 
d’Esquadra que l’home que el 
volia contractar per treballar a 
la seua explotació agrícola havia 
abusat sexualment d’ell.

El jove va denunciar el cas el 
7 de maig de l’any passat. Va ex-
plicar als agents que havia posat 
un anunci en un portal per tro-
bar feina i un home es va posar 
en contacte amb ell per oferir-li 
treballar a la seua explotació. 
L’endemà, l’home va recollir el 
jove a Lleida i van anar fins a 
Aitona, on li va mostrar les ins-
tal·lacions. “Una vegada allà, 
quan estàvem parlant de les 
condicions, va començar a abra-
çar-me i besar-me i vaig intentar 

evitar-ho. Estava bloquejat.” 
El jove va intentar anar-se’n, 
segons la denúncia, però l’home 
el va agafar del braç perquè li 
posés crema a l’esquena i fins 
i tot li va treure la samarreta i 
li va abaixar els pantalons per 
fer-li tocaments. El denunciant 
li va dir que se n’havia d’anar i 
afirma que l’home li va dir que 
“el que ha passat aquí es queda 
aquí”. El jove va explicar el que 
havia passat a un amic i aquest 
li va dir que interposés una 
denúncia davant dels Mossos 
d’Esquadra. El jove va ratificar 
la denúncia el setembre passat 
davant del jutjat que investiga el 
cas. Assegura que els fets l’han 
afectat psicològicament i, se-
gons un informe mèdic, pateix 
un “trastorn per estrès post-
traumàtic agut”.

Imatge d’arxiu de l’Escola Valldeflors de Tremp.

ESCOLA VALLDEFLORS

E.F./A.G.B.

❘ TREMP ❘ L’Escola Valldeflors de 
Tremp ha denunciat davant dels 
Mossos d’Esquadra el robatori 
de vint tablets que es va pro-
duir durant la nit de dissabte a 
diumenge quan l’autor o autors 
van accedir al centre educatiu 
trencant el pom de la porta d’en-
trada. “Després d’entrar al cen-
tre, l’autor o autors van anar al 
despatx de direcció i van tren-
car l’armari on guardàvem 20 
iPads”, segons va explicar ahir 
a aquest diari el director del cen-
tre, Diego Roldán, que va afegir 
que “són les tauletes amb les 
quals els alumnes treballen els 
projectes digitals i són propietat 

del departament d’Educació”. 
Les tauletes eren Ipads i estan 
valorades en prop de 7.700 eu-
ros. També van regirar el des-
patx però, pel que sembla, no 
van sostreure res més.

La policia científica va acu-
dir al centre per intentar trobar 
indicis. Tanmateix, el centre no 
compta ni amb alarma ni amb 
càmeres de seguretat. “Espe-

Rebenten un despatx i roben vint 
tablets en una escola de Tremp
Va ocórrer durant el cap de setmana i els iPads estan valorats en 7.700 euros ||  
El centre no compta amb alarma i estaven guardats en un armari de direcció

SUCCESSOS EDUCACIÓ

rem que l’ajuntament, propie-
tari del centre, posi alarma”, 
va afirmar Roldán. Pel que fa 
a les càmeres de seguretat, no 
n’hi ha per qüestions del dret 
d’intimitat dels alumnes, com 
a tots els centres. 

L’Escola Valldeflors compta 
actualment amb uns 380 alum-
nes. El director va afegir que 
“suposem que d’aquí a uns dies 

el departament reposarà les ta-
blets sostretes”.

A començaments de curs, 
les escoles d’Organyà i Coll de 
Nargó, de la ZER Narieda de 
l’Alt Urgell, van ser objecte de 
robatoris de material informà-
tic. Els lladres es van endur 22 
ordinadors portàtils de l’escola 
Miret i Sans d’Organyà. El març 
de l’any passat, els Mossos d’Es-

quadra van detenir dos joves, 
de 18 anys, com a presumptes 
autors d’un robatori amb força 
en un centre educatiu de Mo-
llerussa, on van sostreure un 
ordinador portàtil i dos tablets, 
mentre que mesos enrere es van 
emportar material informàtic i 
una caixa forta de l’institut Gili 
i Gaya de Lleida, la qual cosa 
va obligar a suspendre classes.

380 ALUMNES

El centre compta amb 380 

alumnes i les tablets  

les utilitzaven els escolars 

per a activitats digitals
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Alumnos vulnerables en Tarragona: la mitad
no está donde debería
En municipios como Tarragona casi la mitad de los alumnos extranjeros o con necesidades
socioeconómicas debería cambiar de escuela si quisiéramos que estuvieran equitativamente
distribuidos entre los distintos centros de la ciudad. En resumen, que las escuelas
‘especializadas’ en alumnos vulnerables siguen siendo una realidad.

Así quedaba en evidencia al revisar el último estudio del Síndic de Greuges, que valora el
despliegue del acuerdo contra la segregación escolar que firmaran en 2019 el Departament
d’Educació, administraciones locales, miembros de la comunidad educativa y partidos políticos.

Pese a los esfuerzos que se han hecho desde entonces la ciudad de Tarragona sigue en los
primeros puestos del ránking de los 30 municipios catalanes de más de 5.000 habitantes con
más segregación, tanto en primaria como en secundaria. En ambos casos ocupa el tercer lugar
de la lista.

Entre los municipios de la demarcación que aparecen en la lista de los que tienen más deberes
por cumplir en esta materia están también, en primaria, Móra d’Ebre (5º lugar), l’Arboç, Reus,
Vila-seca, Calafell y Tortosa. En secundaria aparecen, además, Salou y El Vendrell.

Condicionados por el urbanismo

Manel Castaño, concejal de educación del Ayuntamiento de Tarragona, reconoce que las cifras
no le sorprenden. El consistorio, desde el mandato anterior, ha encargado estudios para conocer
la situación en la ciudad y plantear soluciones.

Algunas de las medidas se pusieron ya en marcha en el actual curso escolar, pero, como apunta
Castaño, uno de los principales obstáculos está en el propio urbanismo de la ciudad, con barrios
periféricos que concentran a las familias más vulnerables y, por ende, a estos alumnos.

Con todo, se han hecho esfuerzos cuyos resultados no se verán inmediatamente. Uno de ellos
es la detección de los alumnos vulnerables que entrarán tanto en I3 (antes P3) como en la ESO
para que, desde un principio, puedan estar equitativamente distribuidos en los centros de la
ciudad y cuenten con los recursos que necesitan para acompañarlos en su proceso. Apunta que
en dos años se ha pasado de detectar un 6% a un 28% de los alumnos con necesidades
educativas específicas relacionadas con su situación socioeconómica.

Este curso también era el primero en que entraba en vigor la nueva zonificación escolar que, a
priori, debería facilitar la distribución de los alumnos. El cambio, asegura, ha permitido pasar de
un 70% a un 85% de alumnos con plaza en una escuela próxima.

También se ha hecho un esfuerzo por que las familias tengan la mayor información posible a la
hora de elegir escuela. En este sentido, destaca que la experiencia de la Escola Saavedra, que
por sí misma ha conseguido tener una composición del alumnado más acorde con las
características de su propio barrio. Allí está en marcha el proyecto Magnet, impulsado por la
Fundació Bofill. En el mismo, como su nombre lo indica, la idea es atraer a las nuevas familias
con un proyecto atractivo; en esta caso con la participación de la URV y el Museu d’Art Modern.
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Con todo, reconoce que todavía queda mucho trabajo por hacer. Considera que hay que trabajar
en la propia planificación de la oferta, algo que fija el Departament d’Educació. «Históricamente
la sobreoferta en la concertada no nos ha favorecido... Habría que cerrar algunos cursos para
que algunos centros no sean tan homogéneos», apunta.

Además considera que ya que se ha hecho un esfuerzo por detectar a los alumnos con
necesidades socioeconómicas y escolarizarlos tanto en la pública como en la concertada, se
debería cumplir con la compensación económica que se anunció que se les daría pero que
todavía no se ha hecho efectiva.

Sin rastro de la ‘mochila’

Pablo Muñoz es director de la Escola Sant Pau e interlocutor de las escuelas concertadas de la
ciudad y señala que «todos estamos de acuerdo con el pacto contra la segregación, hay que
reducir la brecha, pero nos faltan los recursos».

Señala que, en principio, la detección de estos alumnos es una buena noticia que ayuda a
planificar mejor. «Desde la concertada siempre se han hecho los esfuerzos que han hecho falta
con las familias que no tienen los medios para que sus hijos participen en actividades
deportivas o tengan el uniforme y no hemos hecho publicidad de ello porque ya bastante mal lo
pasan esas familias».

En la práctica, no obstante, el hecho es que este curso han recibido a más alumnos con
necesidades no solo al principio, sino a lo largo del curso (la ‘matrícula viva’) sin que la ‘mochila
económica’ prometida por Educació se materialice.

De hecho, esta es una de las observaciones del informe del Síndic. «Los compromisos
asociados a la financiación de los centros en el Pacto no se han cumplido. Las ayudas previstas
en el Decreto 11/2021 todavía no se han transferido, aunque se pretende realizarlo durante el
curso 2022/2023 solo para el alumnado de I3 y de 1º de ESO. Los centros no están recibiendo
para el resto del alumnado los importes previstos en la memoria económica del decreto. Por
ejemplo, la financiación adicional recibida por los centros concertados ha sido de 12,0 millones
de euros, un 31,4% menos de lo anunciado».

Pero no todo son malas noticias si se repasa el desempeño de los municipios de la
demarcación. Algunas poblaciones también aparecen en la lista catalana de las que menos
segregan. En primaria se cuentan, entre las que tienen más equidad, Altafulla, Roquetes,
Alcanar y Constantí. En secundaria aparecen Torredembarra (el segundo que menos segrega),
Calafell y Mont-Roig del Camp.

El caso de Reus

Reus ha implementado en los últimos años varias medidas para intentar evitar la segregación
escolar, desde reducir los alumnos por clase al modelo de adscripción única en los centros de
secundaria. Las alarmas saltaron a partir de un estudio encargado por el Ayuntamiento, y que
vio la luz en 2019. El documento ponía de manifiesto la disparidad entre escuelas. En algunas,
más del 70% de estudiantes de primaria procedían de familias nacidas en el extranjero, mientras
que en otros centros, este porcentaje era solo del 5%. Con todo, según el último informe del
Síndic de Greuges el 40% de los alumnos extranjeros y con necesidades educativas específicas
deberían cambiar de escuela para una distribución igualitaria.



Entre las medidas adoptadas, destaca la reducción de estudiantes por clase, pasando de 25 a
23 plazas, con la intención de favorecer un reparto más equitativo del alumnado. Así se anunció
en enero de 2020, tras alcanzar un acuerdo signado por el Departament d’Educació de la
Generalitat y el Ayuntamiento de Reus y con el apoyo de todos los centros de la ciudad, tanto
públicos como concertados. La medida se está adoptando de forma progresiva, empezando con
P3 y, paulatinamente, la ratio tiene que irse extendiendo en el resto de cursos. Otra solución
implementada, ésta más polémica entre padres y madres, es la adscripción única en los
institutos. Es decir, cada escuela tiene un único instituto de referencia. Hasta el curso 2020-
2021, cada centro tenía dos institutos asignados y los alumnos, cuando terminaban la Primaria,
podían escoger. Ahora, con el modelo de distribución implementado desde el curso 2021-2022,
las familias solo tienen una opción. Más de una quincena de AMPA se mostraron abiertamente
en contra del modelo, y es que, por un lado, dudaban que redujera la segregación escolar. Por
otro, había familias que les tocaba un instituto que podía estar a dos kilómetros de distancia. A
pesar de todo, la medida está implementada y el consistorio ofrece facilidades a estos casos,
con bus gratuito entre aquellos que viven lejos del centro que les ha tocado.
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L’AFA de la Quitxalla de Vilabertran reclama
no malmetre un servei educatiu de qualitat -
Empordà
«La Quitxalla és un equipament municipal que acull infants no només de Vilabertran, sinó
d’altres pobles», expliquen representants de l’Associació de Famílies del centre d’educació
infantil. Per aquest motiu i a raó de la no renovació de la concessió, la comunitat educativa de
Vilabertran es contraposa davant la presa de decisió de l’ajuntament per tancar l’únic
equipament educatiu amb línia infantil del poble i, per extensió, d’altres indrets de la comarca
que no disposen d’una llar d’infants.

La carta redactada per l’AFA manifesta la situació de rebatre una educació de qualitat en un
dels pocs centres rurals de la comarca, que acull infants de 0 a 3 anys i que, en
conseqüència, podrien refusar l’accés a l’educació d’alguns alumnes que provenen d’altres
pobles veïns i busquen cobrir aquest servei educatiu bàsic. En aquest sentit, el mateix
document exposa que «la Quitxalla és la carta de presentació que té el poble per a les famílies
amb infants», les quals poden gaudir de zones no massificades en què les relacions entre
família, escola i infant són estretes i inevitablement més personals que no passaria, per
exemple, en una ciutat. Aquest fet se suma que Vilabertran ofereix un servei que municipis
com Vila-sacra, el Far d’Empordà, Sant Climent o Espolla no disposen i, a més, el seu
tancament implicaria una reducció de les places d’infants, ja que es pretén implantar les línies
d’infantil 1 i 2 a l’escola rural, on es reduiria l’acollida d’alumnes, passant de 41 places a 13
places per infants amb una única educadora infantil, a càrrec del Departament d’Educació i que
atendria els nens i nenes entre 1 i 3 anys. Per tant, d’una banda, deixa fora els nadons de 0 anys
i, d’altra banda, les actuals educadores quedarien també fora d’aquesta nova aplicació. Segons
l’AFA, el fet va començar fa un any quan «les directores del centre van avisar que no renovarien
la concessió de la llar», de manera que l’equip que forma la comunitat educativa es reuní per
trobar una solució al respecte. Tanmateix, fonts de l’AFA informen que «l’ajuntament va defensar
que no renovava la concessió perquè no podia assumir la despesa econòmica que suposava
que les línies d’infantil fossin gratuïtes». Sabent això, famílies i equip docent «hem volgut saber
de quines xifres es parlen per entendre què s’ha d’assumir econòmicament». A més, la
integració d’infantil 1 i 2 a l’escola rural, «implica deixar fora infants d’altres municipis que no
tenen a l’abast una llar i també deixar exclosos els nens i nenes acabats de néixer». En aquesta
mateixa línia, denuncien que «no només és deixar fora infants de zero anys, sinó que mares
embarassades que tenien pensat portar el seu nadó a la llar, hagin de buscar un altre centre fora
del seu municipi» i afegeixen que «això no té cap sentit tenint una llar al costat de casa».

D’altra banda, segons un comunicat públic per part de l’Ajuntament de Vilabertran emès el
passat dimecres 25 de gener, posa en manifest la finalització del contracte de gestió de servei
públic de l’Escola Bressol Quitxalla amb data de 31 de juliol de 2023. L’acta especifica que fins
a l’estiu el curs continuarà amb normalitat, comptant amb «un total de 29 alumnes dels quals 6
són empadronats al poble», detallen. Aferrant-se a les novetats educatives pel curs 2023/2024,
la Generalitat de Catalunya preveu que els centres educatius rurals del territori català incorporin
les línies 1 i 2 d’infantil a l’escola, fet que comporta obviar els infants que queden per sota
d’aquestes edats. En aquesta mateixa línia, el document adscrit de l’ajuntament sobre l’afer,
defensen que «la seva finalitat última és la de facilitar l’oferta d’ensenyament del primer cicle
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d’educació infantil», això inclou, alumnes entre un i tres anys, sempre que la vila tingui una
escola rural única i es caracteritzi per una baixa densitat de població amb un nombre d’infants
d’aquesta franja d’edat, «molt reduït», concreten. D’aquesta manera, l’ajuntament, en el mateix
comunicat, declara «acceptar la proposta del Departament d’Educació», cosa que segons
informacions de l’AFA, «ells no estan obligats a acollir-se a la proposta, així com ho han fet a
Ordis», han posat d’exemple el poble que té unes condicions similars a les de Vilabertran i
l’AFA constata que és «la manera de no malmetre un servei de qualitat». L’escrit també conclou
que els alumnes d’I1 i I2 «utilitzaran els mateixos espais que actualment són de l’escola bressol
Quitxalla». Però, segons representants de l’AFA, aquest fet es duria a terme amb unes
condicions concretes: «Una TEI a càrrec de com a màxim 13 nens amb una mestra d’infantil, i
fent ús d’una sola aula, de les tres que hi ha».
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Colegios segregados por sexo de Asturias y
La Rioja mantienen el concierto mientras
que la mayoría de CCAA se lo retira
El Gobierno vasco, el último en retirar conciertos: "No entendemos que quepa concierto alguno
con centros que separan por género"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Colegios que segregan a sus alumnos por sexos de Asturias y La Rioja continúan siendo
concertados, mientras que la mayoría de comunidades autónomas ha retirado la financiación
pública a los centros que no sean mixtos, tal y como establece la LOMLOE.

En concreto, en Asturias mantienen el concierto el Colegio de Fomento Peñamayor, que en
Infantil es mixto y desde Primaria femenino; y el Colegio de Fomento Los Robles, que es
masculino. Aunque este año se tiene que revisar el concierto, la Consejería de Educación
asturiana ha informado a Europa Press de que por el momento no se está estudiando que se les
vaya a retirar la financiación pública.

No obstante, la Consejería ha recordado que hace unos años trató de quitar el concierto a los
colegios que segregaban por sexos pero la retirada finalmente no se realizó, por lo que ambos
colegios de Fomento continúan recibiendo dinero del Gobierno de Asturias.

Por su parte, la Consejería de Educación de La Rioja justifica que el colegio de la región que
segrega a sus alumnos por sexos mantiene el concierto debido a un convenio firmado por el
Partido Popular en 2019 y "blindado por seis años". Por ello, el Gobierno riojano no tocará los
conciertos, al menos, mientras siga en vigor dicho convenio.

Por otro lado, el Gobierno vasco ha anunciado este martes que dejará de financiar a partir del
próximo curso escolar a los centros educativos que separen a los alumnos en función de su
género. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha explicado que su departamento ya ha
dado a conocer esta decisión a los seis colegios que siguen aplicando esta forma de
segregación escolar.

El consejero vasco ha recordado que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la
vigente ley educativa estatal (LOMLOE), la orden autonómica sobre conciertos, y el pacto
educativo alcanzado el año pasado en el Parlamento Vasco establecen una serie de
condiciones para que los centros privados puedan recibir financiación pública a través del
sistema de conciertos. "No entendemos que quepa concierto alguno con centros que separan
por género", ha reiterado. NAVARRA RETIRA EL CONCIERTO A DOS COLEGIOS
SEGREGADOS

Un día antes, este lunes, el departamento de Educación del Gobierno de Navarra remitió a los
centros educativos Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín la notificación de la extinción de los
conciertos educativos de la etapa de Bachillerato en ambos colegios.

El Gobierno foral ha señalado que "en el caso de la etapa de Bachillerato no resulta posible la

https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20230131/8723232/colegios-segregados-sexo-asturias-rioja-mantienen-concierto-mayoria-ccaa-retira.html


prórroga del concierto, como sí se hizo con la extinción del concierto de Educación Primaria el
curso pasado en estos mismos centros, puesto que la norma habilitante para ello, la ley foral
11/1998, sólo permite la prórroga hasta la finalización de las enseñanzas obligatorias que el
alumnado esté cursando y la etapa de Bachillerato no es enseñanza obligatoria".

Tras la tramitación del correspondiente procedimiento, en abril de 2022 se renovó el concierto
para las etapas de Educación Infantil y Bachillerato a los centros privados Irabia-Izaga y
Miravalles-El Redín, ya que ambos centros manifestaron en sus respectivas solicitudes cumplir
con todos los requisitos exigidos en la Resolución 489/2021, de 28 de diciembre, de la directora
general de Recursos Educativos y, concretamente, en la disposición adicional 25ª de la Ley de
Educación.

Sin embargo, el Gobierno foral ha señalado que al comienzo del presente curso escolar se
constató por el Servicio de Inspección Educativa del Departamento de Educación que los
citados centros, en la etapa de Bachillerato, mantenían al alumnado separado en razón de su
género. Considerando que esto podría suponer un incumplimiento de la disposición adicional
25ª de la ley educativa, en el mes de septiembre de 2022 el departamento de Educación
trasladó a ambos centros el acta levantada por el citado Servicio a los efectos de que realizaran
alegaciones. RUEDA: "NO VA A HABER APOYO ECONÓMICO A CENTROS QUE
SEGREGUEN"

La semana pasada, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, confirmó que no habría
más fondos públicos para colegios que separen a los niños y a las niñas. "No va a haber apoyo
económico a centros que segreguen por sexos", sentenció.

"Ya lo dijimos. La ley lo establece y por lo tanto no se van a renovar", insistió el presidente
gallego en rueda de prensa, antes de confirmar que "no va a haber apoyo económico" a estos
colegios.

Baleares también aprobó a finales de 2022 un nuevo decreto de conciertos educativos, que se
aplicará a partir del curso 2023-2024 y que deja fuera a los colegios que segreguen a sus
alumnos por sexos. Actualmente solo hay un centro concertado en esta comunidad autónoma
que separa a sus alumnos por sexos, el Aixa-Llaüt.

Este centro vinculado al Opus Dei ganó varias sentencias judiciales que permitieron mantener el
concierto, pero en base a la legislación anterior. Ahora, el nuevo decreto se adapta a la 'Ley
Celaá' (LOMLOE). El concierto actual caduca en septiembre, por lo que si el colegio mantiene
su modelo, no podrá seguir siendo concertado.

En 2021, el conseller de Educación de la Generalitat catalana, Josep Gonzàlez-Cambray,
anunció que el Govern no iba a renovar el concierto a los once centros educativos catalanes
que, hasta entonces, segregaban por sexo.

El conseller defendió que la administración pública debe velar por que las escuelas "estén libres
de cualquier tipo de discriminación, sea por sexo, origen, lengua, religión o situación
socioeconómica para evitar aumentar los estereotipos y el sexismo.

En Cantabria, dos centros pertenecientes a la misma institución, uno que era masculino y otro
femenino, tuvo que retirar la segregación por sexos para renovar el concierto para el curso 2022-
2023, por lo que actualmente todos los colegios concertados de esta comunidad son mixtos.



Además, en las Islas Canarias no hay ningún colegio concertado que separe a sus alumnos por
sexo, por lo que todos los centros de estas islas son mixtos.
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L’Escola Ginebró de Llinars del Vallès torna
a guanyar la fase local de la Lliga Debat de
Secundària i Batxillerat
L’equip de Batxillerat de l’Escola Ginebró de Llinars del Vallès ha guanyat aquest cap de
setmana la fase local de la UPF Barcelona de la Lliga Debat de secundària i batxillerat de la
Xarxa Vives d’Universitats. El centre educatiu de Llinars del Vallès va competir a la final amb
l’Institut Josefina Castellví de Viladecans. En total hi han competit 24 equips representant
instituts i escoles de la demarcació de Barcelona. El tema de debat ha estat: Cal regular les
xarxes socials per combatre la desinformació?
 
Aquesta és la tercera vegada que l’Escola Ginebró guanya la fase local de la UPF Barcelona.
Anteriorment ja ho havia fet en les edicions dels anys 2018, 2021 i 2023. A més, els anys 2018 i
2021, l’Escola Ginebró en representació de la UPF també va guanyar la fase final de la Xarxa
Vives. 
 
L’equip de l’Escola Ginebró, format per Enric Matamala com a capità-tutor, i l’alumnat Paula
Garcia Haro, de Sant Celoni; Aina Rossell Cuminal, de Sant Celoni; Abril Mir Tortosa, de Sant
Esteve de Palautordera; Ona Ventura Tomás, de Sant Pere de Vilamajor; i Pol Vega Centeno,
de Llinars del Vallès. Els dies 22, 23 i 24 de març participaran a la fase final de Xarxa Vives a
València. 
 
L’objectiu de la Lliga de Debat, impulsada per la Xarxa Vives i la Federació Escola Valenciana,
és fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants en un format d’enfrontament dialèctic sobre un
tema d’actualitat, utilitzant el català com a llengua vehicular. A Catalunya compta amb la
col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al País Valencià amb
la de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i a Andorra amb la del Govern
d’Andorra.
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La Salle Figueres aposta per l’aprenentatge
d’anglès i francès - Empordà
El projecte educatiu de La Salle Figueres promou la millora de l’aprenentatge de les llengües
estrangeres mitjançant el Programa Multilingüe, que es compon de moltes activitats que
exposen els alumnes a la llengua anglesa i francesa. Unes d’aquestes experiències són l’AICLE
(Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera), el CLIL (Content and Language
Integrated Learning, en llengua anglesa), activitats extraescolars en llengua estrangera, els
auxiliars de conversa (que treballen dues hores setmanals amb els alumnes de Primària i
Secundària) i els intercanvis, que són activitats sòlidament implantades a l’escola.

A l’escola, tots els alumnes a partir de 3r de Primària poden certificar els títols oficials de
Cambridge que garanteixen l’assoliment d’un bon nivell d’anglès a les diferents etapes
educatives. També se’ls facilita l’accés a la certificació del DELF i el DALF en llengua francesa.
Des de l’escola, se’ls prepara per assolir un bon domini de les llengües estrangeres i les proves
es fan a la mateixa escola.

Els estudis internacionals Academica permeten als alumnes de La Salle cursar diverses
assignatures en línia íntegrament en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament
secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues titulacions: per una banda, el títol
de Batxillerat català, que acredita la finalització dels estudis secundaris, i, per l’altra, el títol de
High School americà. La Salle Figueres es consolida com una de les millors escoles a escala
nacional dins el programa Academica.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garanteix, a través de la seva Certificació Escola
Multilingüe, que l’escola disposi d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm,
recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

Immersions lingüístiques

La Salle ha obtingut, també, la certificació Erasmus. Es tracta d’una certificació que avala el seu
pla multilingüe per dur a terme activitats de mobilitat i intercanvis amb diferents països europeus.
En aquesta línia, els alumnes de sisè de Primària poden participar en un intercanvi amb els
alumnes de La Salle Perpinyà; els alumnes de segon poden participar en un intercanvi amb
joves dels Països Baixos i els alumnes de 3r d’ESO en un intercanvi amb els alumnes de La
Salle Pringy i Grenoble.

L’escola també contempla la possibilitat que els alumnes més grans puguin estudiar un trimestre
a l’estranger (al Canadà o Irlanda) i una estada lingüística a l’estiu al Regne Unit.
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Cerdanyola tindrà un projecte pioner per a la
salut dels joves - Línia Vallès ed. Cerdanyola

Imatge de la presentació del programa. Foto: Ajuntament

Sense dubte, una de les principals condicions que cal complir per ser considerada una persona guapa
en la societat actual, és estar prim. Així ho marquen els cànons de bellesa. Un fet que ens fa esclaus de
les dietes, de l’esport i de les operacions estètiques en la recerca del que ens han fet creure que és el
cos perfecte. Però, què comporta tot això en els joves i adolescents?

Segons explica a Línia Vallès Raquel Linares, directora de la Fundació Institut de Trastorns Alimentaris
(FITA), de vegades, la pressió per estar prims acaba derivant en trastorns alimentaris com l’anorèxia o la
bulímia. Per això, FITA, amb el suport del Departament de Salut, ha impulsat un Programa de Prevenció
dels Trastorns Alimentaris a l’ESO, que es farà a Catalunya per primera vegada. En concret a
Cerdanyola, amb alumnes de tercer d’ESO dels instituts públics del municipi, de les escoles concertades
FEDAC i Escaladei, i també de l’escola d’educació especial Flor de Maig.

En aquest sentit, entre totes les ciutats catalanes s’ha escollit Cerdanyola “per les similituds a nivell de
població i de dimensió que té amb Mijas”, el municipi malagueny on el programa es tira endavant des de
fa 10 anys “amb molt bons resultats”, explica Linares. Un fet, doncs, que ha de facilitar l’èxit del
programa, que es presentava a principis de gener en un acte amb l’alcalde, Carlos Cordón, i experts en
la matèria.

Com funciona el programa?

Tal com detalla Linares, el programa tindrà dues fases: una primera, que constarà de tres trobades entre
una psicòloga i una classe per treballar aspectes com l’alimentació, l’autoestima o les emocions i
detectar els joves que estan en risc, i una segona amb grups més reduïts i una altra psicòloga on es

https://liniaxarxa.cat/liniavalles-cerdanyola/noticies/cerdanyola-tindra-projecte-pioner-per-a-la-salut-dels-joves/


treballarà directament amb aquests infants en risc per donar-los recursos i eines que els ajudin. “Encara
que, en aquests casos, el paper de la família i inclús del centre també és molt important”, explica la
directora.

Trastorns en alça

La necessitat de FITA de començar a actuar també a Catalunya amb aquest programa neix de
l’increment de casos de trastorns alimentaris. “Arran de la pandèmia han augmentat un 20%”, alerta
Linares. Per això, insisteix en la importància de treballar la prevenció i la detecció de casos. “Tot i que
l’ideal seria que aquesta tasca es fes des de dins del mateix sistema educatiu i no només a l’ESO, sinó
molt abans”, comenta la directora. Però, fins que això no arribi, la intenció és anar estenent el programa a
altres municipis, a l’espera de veure, primer, com funciona a Cerdanyola.
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Els Verdi acolliran la Setmana de l'Escola
per a acostar el cinema als més petits
El BCN Film Fest organitza, com cada any, la Setmana de l’Escola. Entre els dies 27 i 31 de
març, els Cines Verdi obriran les portes als centres educatius amb entrades a preu reduït i amb
una fitxa educativa. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar l’afició al cinema en edats
primerenques. L’esdeveniment se celebrarà per setena vegada com a part del festival BCN
Film Fest, però fora de les seves dates oficials, que enguany seran del 20 al 28 d’abril.

La Setmana de l’Escola busca promoure la passió i el gust pel cinema des dels centres
educatius. El responsable de programació dels Cinemes Verdi, David García, ho defineix com:
“imprimir la cinefília des dels més petits”. L’organització vol que aquest esdeveniment sigui un
incentiu perquè els més joves gaudeixin del cinema i valorin veure una pel·lícula en una
sala de projeccions: que el mateix acte d’anar al cinema es converteixi en el seu ritual.

Durant la setmana del 27 de març, alumnes i professors podran gaudir de vuit títols de caràcter
educatiu triats pel Comitè del BCN Film Fest. La selecció està orientada a tots els gustos i
edats: des de la guanyadora de l’Os d’Or del Festival de Berlín, Alcarràs, a pel·lícules animades
com Oink Oink i Hopper, el Polloliebre. Els alumnes podran gaudir també de pel·lícules
guardonades com La Conferència, de Matti Geschonneck, guanyadora a Millor Pel·lícula en
l’anterior edició del BCN Film Fest, A més, els cinemes oferiran altres quatre propostes amb
diferents ensenyaments.

Per a acompanyar aquesta experiència i treure’n el màxim profit educatiu, als assistents se’ls
lliurarà una fitxa didàctica inclosa en l’entrada. Aquest material de suport, que s’ha
desenvolupat en col·laboració amb Film Club, té com a objectiu indagar en les qüestions morals
que proposen les pel·lícules. El document s’oferirà als docents per a treballar la part educativa i
reflexionar sobre els valors que reflecteixen les projeccions.

Un festival inclusiu

La Setmana de l’Escola del Film Fest es caracteritza per tenir una programació inclusiva per a
totes les edats i alumnes. En aquesta edició s’estrenaran les pel·lícules en Llengua de Signes
Espanyola (LSE). La pel·lícula triada, Hopper, el Polloliebre, de Ben Stassen i Benjamin
Mousquet, es projectarà amb un intèrpret de llengua de signes. La productora d’aquesta obra, A
Contracorriente, és de les poques empreses que elaboren pel·lícules animades en LSE.

El projecte d’un festival més inclusiu neix de les peticions en anys anteriors de centres amb
alumnes sords per a fer sessions de cinema. Aquestes passades seran gratuïtes per a les
escoles amb estudiants amb discapacitat auditiva. David García defensa que és “una
iniciativa que ha arribat per a quedar-se”. La Setmana de l’Escola del BCN Film Fest avança cap
a convertir-se en un festival accessible per a tots els centres educatius.
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Projecte de memòria històrica per a infants i
adolescents a Esparreguera - Línia
Notícies

Projecte de memòria històrica per a infants i adolescents a
Esparreguera

Projecte ‘Camins de Pau’. Foto: Ajuntament d’Esparreguera

Tot l’alumnat de 5è de primària i de 4t d’ESO dels centres educatius d’Esparreguera ha participat en la
iniciativa Camins de Pau, impulsada a través del Projecte Educatiu de Ciutat de l’Ajuntament. L’objectiu
és apropar als infants i adolescents la història i les vivències dels exiliats i deportats esparreguerins un
cop finalitzada la Guerra Civil, així com promoure entre ells la cultura de la pau.

Els actes centrals de Camins de Pau s’han dut a terme durant el 30 de gener, Dia Internacional Escolar
de la No Violència i la Pau. De fet, un dels propòsits del projecte és, també, conscienciar l’alumnat sobre
l’existència, encara ara per ara, de persones refugiades. La intenció és que se celebri cada any.

Abans de la gran trobada entre l’alumnat, però, cada classe ha treballat el tema al seu centre educatiu.
En el cas dels infants de 5è de primària han aprofundit en l’experiència dels camps de refugiats de
França i Mauthausen. Pel que fa als de l’últim curs de secundària, han reflexionat sobre l’exili.

Durant la jornada, també s’ha fet diverses activitats, com l’intercanvi de maletes i cartes entre alumnes
de diferents escoles, la presentació d’un mural i pancartes amb proclames en referència a l’exili i la pau,
la interpretació de la cançó A la joventut o la presentació de “la capsa del temps”, que es portarà a les
aules per compartir-la amb tots els companys.

https://liniaxarxa.cat/noticies/projecte-de-memoria-historica-per-a-infants-i-adolescents-a-esparreguera/


A més, fins al 4 de febrer es podrà visitar l’exposició Camins de Pau a la Biblioteca Municipal l’Ateneu,
on s’hi troba una guia de lectura relacionada amb el projecte.
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L'Ajuntament de Sant Feliu i Talent Factory buscaran el talent
emprenedor a les aules del municipi amb el programa ‘Talent Sant
Feliu’ - Komunica.press
Aquest dimarts, 31 de gener, l’auditori del Palau Falguera ha acollit la presentació del projecte ‘Talent Sant Feliu’, una iniciativa creada i dirigida per
Talent Factory i impulsada per l’Ajuntament de Sant Feliu, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora entre l’alumnat de secundària de
la ciutat.

Talent Factory compta ja amb més de 8 anys d’experiència creant programes formatius d’impacte basats en la metodologia “LeanThinking”. En total
més de 8000 joves ja han participat en algun dels seus programes, desenvolupats a altres poblacions del Baix Llobregat. En aquesta ocasió, i sota la
marca Talent Sant Feliu, més de 150 alumnes de centres educatius de la ciutat estan cridats a presentar les seves idees de negoci innovadores.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Oriol Bossa, així com de representants d’empreses col·laboradores en el
projecte. A més, els assistents han pogut gaudir de la ponència motivadora del jove emprenedor Joel Orteu i Jordi Tena, cofundadors de la startup
Tattox.

https://www.komunica.press/lajuntament-de-sant-feliu-i-talent-factory-buscaran-el-talent-emprenedor-a-les-aules-del-municipi-amb-el-programa-talent-sant-feliu/


Creativitat i treball en equip

La invitació a participar en el projecte s’estén a joves estudiants de 4t de l’ESO, Batxillerat i cicles formatius de Sant Feliu, que hauran de formar
equips de dues persones i presentar-se al concurs amb una idea de negoci innovadora, creativa i viable. De totes les propostes presentades,
s’escolliran els 9 projectes finalistes, que passaran a un procés de mentoring amb un empresari o una empresària local, durant el que podran
desenvolupar més extensament la seva idea i fer el pla d’empresa. Aquest procés es durà a terme de forma conjunta entre el mentor o la mentora, el
centre educatiu, l’equip tècnic municipal i l’equip de Talent Factory.

Durant tot aquests procés, els joves i les joves participants aprendran diversos conceptes sobre el món de l’empresa i l’emprenedoria, però també
treballaran soft skills com son el treball en equip, la comunicació, l’empatia, el reconeixement dels propis talents i dels talents dels altres.



Els premis del projecte

Després de mesos de treball, els equips presentaran els seus projectes en un acte final i un jurat professional seleccionarà els tres equips
guanyadors d’aquesta primera edició del Talent Sant Feliu.

El primer premi consisteix en un viatge de 5 dies a Silicon Valley (San Francisco), amb un programa de visites a les empreses més representatives
de sectors innovadors com Google, Facebook o la Universitat de Standford, entre d’altres.

També s’entregarà un segon premi, consistent en un tour emprenedor per Brussel·les per visitar el Parlament Europeu, acceleradores d’empreses
com Finnova o el centre d’innovació de Microsoft. Finalment, es concedirà un tercer premi, anomenat com “Barcelona Entrepreneur Day”, que
consisteix en un dia de visites als principals punts de l’ecosistema empresarial i emprenedor de Barcelona, com el Pier01, acceleradores d’empreses
com Wayra o centres tecnològics com el SC de la UPC.



Empreses Mentores i Col·laboradores

En aquesta primera edició, participaran com a mentores un total de 9 empreses de Sant Feliu de Llobregat, oferint als joves i les joves participants la
seva experiència en el món empresarial i el seu “Know how”. En concret, s’han sumat a la iniciativa les empreses Thermo King, Coinnova Talent,
Dallant, AWWG (Pepe Jeans, Hackett, Façonnable, PVH), Rimsa, MTK Space, Comunalitat Urbana Sant Feliu, MVP Management i Escola Bressol
Mar i Cel.

El programa compta, a més, amb el suport de grans col·laboradors com Aigües de Barcelona, Acció de la Generalitat, Diputació de Barcelona,
Fundación Inserta (ONCE), Mobile World Capital Barcelona, Esade, l’AMB, Consell Comarcal, l’Associació Empresarial dels Polígons d’Activitat
Econòmica de Sant Feliu de Llobregat, Secot, Asencat, Innobaix, Peninsula, Founder Institut, Desigual Lab, Port Aventura World, Emprendedores i
les universitats UB, UPC y UPF.
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Parcs i Jardins signa un conveni amb
l’escola Kostka de Gràcia per incentivar la
cura del verd en l’alumnat | Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Parcs i Jardins, en col·laboració amb l’escola Jesuïtes Kostka al barri de la Salut i el
districte de Gràcia, comença avui la plantació i manteniment d’un parterre al carrer Sant
Josep de Cottolengo.

Avui 31 de gener un total de 52 alumnes del centre educatiu participaran durant el matí en la
plantació de fins a 7 espècies de plantes.

Les plantes que es plantaran fa tems que es troben en el viver de Tres Turons i requereixen ser
plantades. Davant de la situació de sequera actual, a més, s’han escollit plantes amb baixa
demanda hídrica, adaptades a les condicions de poca pluja i amb una gran aportació a la
biodiversitat.

A més, regularment, diferents grups de l’escola faran el manteniment del parterre cogestionat
per garantir la seva conservació. Aquest projecte beneficiarà a tots i totes les alumnes de
l’escola i el seu voltant,  que guanyen un espai verd al seu barri, tant per accedir al park Güell
com a l’escola.

Aquesta és una activitat que promou la coresponsabilitat en la cura del verd per part de la
ciutadania d’una forma coordinada gràcies a l’escola Kostka, el districte de Gràcia i Parcs i
Jardins (dins del programa Mans al Verd).

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/parcs-i-jardins-signa-un-conveni-amb-lescola-kostka-de-gracia-per-incentivar-la-cura-del-verd-en-lalumnat_1249026
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/mans-al-verd
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El Museu de Manresa acollirà l'exposició
"L'escola, llum de llibertat" - Regió7
L'exposició 'L'escola, llum de llibertat!' dedicada a la reforma de l’ensenyament a la Segona
República es podrà veure aquest febrer i fins a finals d’agost al Museu de Manresa. De fet es
pot contemplar en 17 museus locals d’arreu de Catalunya.

La mostra revisa el desplegament de l’ambiciós pla d’ensenyament de la República, considerat
un dels més progressistes i innovadors de l’època, que tenia per objectiu la creació d’una
escola pública, unificada, laica, obligatòria, mixta i fonamentada en els valors de la
solidaritat.

En el cas de Manresa la mostra es podrà veure del 21 de febrer, dia de la Llum, i fins el 31
d’agost, al final de la festa major. L’exposició estarà dedicada a dos centres neuràlgics de la
vida escolar manresana: d'una banda, el col·legi de Sant Ignasi que agrupava una escola de
primera ensenyança i l’Escola d’Arts i Oficis adreçada a les classes treballadores.I també el
Grup Escolar Renaixença amb el seu innovador edifici, on es va posar en pràctica posar en
pràctica la nova pedagogia. El centre el va inaugurar el llavors president de la Generalitat, Lluís
Companys, el setembre del 1934.

Cada museu participant en el projecte presenta un espai propi singular que es pot visitar de
forma presencial i que està complementat amb una versió virtual de l'exposició que reuneix tota
la documentació recollida.

"L'escola, llum de llibertat!" està organitzada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona amb la col·laboració del Museu d’Història de Cerdanyola i el Programa de
Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona i es desplegarà fins al desembre de 2023 en
17 museus de Xarxa de Museus Locals de de la Diputació de Barcelona.

Quatre museus el febrer

Des del mes de gener la mostra es pot visitar al Museu i Poblat ibèric de Ca n'Oliver de
Cerdanyola, el Museu Municipal de Montcada i Reixac, el Centre d'Interpretació del patrimoni
Molí d'en Rata de Ripollet i el Museu del Ter a Manlleu.

A partir del mes de febrer els museus que s'incorporen al projecte són el Museu d'Història de la
Immigració de Catalunya (MHIC) de Sant Adrià de Besòs, el Museu Arqueològic de
L’Esquerda a Roda de Ter, el Museu de Sant Boi de Llobregat i el de Manresa.

A Sant Adrià, de l’1 febrer al 12 de desembre, el MHIC exposa documentació dels anys 30
provinent de l'Arxiu Municipal "Isabel Rojas Castroverde" sobre l’Ateneu Cultura Social i el Grup
Escolar Floreal.

A Roda de Ter, del 4 febrer al 30 d’abril, el Museu Arqueològic de L’Esquerda dedica la seva
instal·lació a la construcció de les Escoles Graduades públiques, com un dels projectes més
simbòlics de la República al municipi. Es mostren imatges de la inauguració de les Escoles
Nacionals el 22 de setembre de 1935 i d'una classe de nenes, provinents de l'Arxiu de la
Memòria Històrica de Roda de Ter.

https://www.regio7.cat/manresa/2023/01/31/museu-manresa-acollira-lexposicio-lescola-82266954.html
https://www.regio7.cat/manresa/2020/11/04/metamorfosi-l-antic-col-legi-49954636.html
https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/11/10/antigues-companyes-l-escola-renaixenca-78361226.html
https://www.diba.cat/web/exposicions/-/escola-llum-llibertat
https://www.regio7.cat/tags/diputacio-de-barcelona/


Al Museu de Sant Boi de Llobregat, del 5 febrer al 28 de maig, hi haurà exposats diversos
documents del Grup Escolar Renaixença, el nom que durant la Guerra Civil va rebre l’escola
Sagrat Cor, encara existent. Destaca la portada del butlletí escolar Ressò de juny de 1937, amb
el nom Vilaboi que va substituir el de Sant Boi de Llobregat l’octubre de 1936.
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