
             02.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Pressupostos de Catalunya 2023: 58 milions
per combatre la segregació escolar
Una de les partides més grans en Educació és l’increment en 52,3 milions en el finançament
de les llars d’infants «per garantir la gratuïtat de l’I-2 a totes les escoles infantils de
Catalunya: 37,7 milions per a les escoles d’educació infantil municipals, «per cobrir la previsió
de l’increment de places ocupades i blindar el retorn dels retards pactats», i 12,4 milions per a
la línia de subvencions a escoles bressol privades, amb una dotació de 800 euros per
alumne i curs.

Formació professional

Formació professionalL’acord amb el PSC recull també fixar com a prioritat de les polítiques
de formació i qualificació professional de Catalunya per a l’any vinent elaborar conjuntament
amb les organitzacions patronals i sindicals el primer Informe General de Prospectiva 2023-
2026, que ha de servir com a base per incrementar l’oferta de places de formació
professional a Catalunya ajustant-se a les necessitats formatives i a la demanda, i es demana
incorporar a la planificació de l’oferta les conclusions aportades per aquest Informe General de
Prospectiva.

Notícies relacionades

En aquest sentit, l’acord recull incrementar en 23,7 milions (fins a arribar als 138) el Pla
d’Equipaments Educatius, que s’orientarà «prioritàriament» –sempre segons assenyala
l’acord– a «incrementar l’equipament d’FP».

Quant a l’educació inclusiva, una altra de les grans assignatures pendents, l’acord amb el
PSC inclou destinar 29,4 milions per a la contractació de monitors i 10,8 per a les unitats
d’escolarització compartida. L’acord amb En Comú Podem, per la seva banda, inclou
incrementar en cinc milions la dotació pressupostària a la Direcció General d’Educació
Inclusiva.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230201/pressupostos-catalunya-2023-educacio-segregacio-escolar-82285246
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221116/falta-profesores-plazas-publicas-especialidades-demandadas-fp-78581539
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Classes que no entenen el català i tutories
fetes amb el traductor de Google: així és el
dia a dia en una escola d'alta complexitat
L'escola, amb dues línies per curs, té uns 400 alumnes i 37 professors. És un dels centres que
es denominen d'alta complexitat o, dit d'una altra manera, on pràcticament totes les famílies són
nouvingudes o estrangeres, la majoria no entenen català ni el castellà i tenen pocs recursos
econòmics, amb totes les conseqüències que això comporta. Només a tall d'exemple, més de la
meitat de l'alumnat rep beques menjador.

A les vuit la Montse ja és a l'escola, mira el correu i revisa si hi ha alguna baixa i com suplir-la.
Després d'altres tràmits organitzatius va a l'aula a preparar els diferents racons per on els infants
es repartiran durant la primera hora. És un grup de 22, pràcticament tots de famílies
pakistaneses, índies i marroquines. Una de les nenes acaba de començar fa poques setmanes i
no entén gens el català i un dels nens té totes les característiques d'un trastorn de l'espectre
autista (TEA). De fet, a tota la classe només tres entenen el català, els altres només en capten
paraules puntuals. L'arribada i la sortida d'infants a mig curs és habitual a l'escola: el curs passat
se'n van incorporar 40 i en van marxar 17.

En un dels racons que ha preparat la Montse, els alumnes podran fer trencaclosques; en un
altre, escriure el seu nom o el dels seus companys. També hi ha un espai de pintura, un de
construccions i un de cotxes, pensat específicament per al nen amb necessitats educatives
especials. "Sé que ell hi anirà perquè li agraden molt els cotxes i alhora farà que altres
companys s'hi apropin i hi interactuïn", explica la Montse.

A les nou en punt els pares s'encarreguen de pujar els nens a l'aula, i els que volen (o poden) es
queden una estona a jugar amb els seus fills. "Tenim un model educatiu que és molt difícil
explicar a les famílies perquè no ens entenen. Per tant, el que fem és que puguin entrar a l'aula i
directament el vegin", explica el director del centre, Alfons Espinosa.

De manera ordenada, cada infant va fent tastets de cada racó i constantment interactuen amb la
Montse per explicar-li què han dibuixat o quin nom han escrit. De les seves boques surten
paraules puntuals com "cotxe", "cor", "sol" i, efectivament, tal com preveia la mestra, l'infant amb
necessitats educatives especials va directament a jugar amb els cotxes i també acaba
interactuant amb els companys, encara que sigui perquè volen una mateixa joguina.

Les cinc hores a l'aula es fan en català, tot i ser conscient que, amb sort, les criatures en caçaran
alguna paraula. "Has d'inventar-te situacions perquè siguin actius, per captar la seva atenció. És
com si tu anessis a la Xina i et posessin en una classe en què no entens res: quanta estona
estaries atent?", pregunta.

La Montse va treballar durant molts anys una escola "estàndard", però fa més d'una dècada va
decidir fer el canvi a Drassanes. Volia veure altres realitats. "Com a docent, aquí has d'aprendre
a gestionar bé la frustració, perquè veus que cada infant necessita el teu acompanyament
gairebé individual, però, alhora, és important que estiguin en grups, perquè és on se socialitzen",
apunta. El gran problema –denuncia– és que és molt complicat gestionar aquesta diversitat amb

https://criatures.ara.cat/escola/classes-no-entenen-catala-tutories-fetes-traductor-google-aixi-dia-dia-escola-d-alta-complexitat_130_4613700.html


més de vint alumnes: "Haurien de ser la meitat", diu. El director del centre recorda que, igual que
els metges, les condicions laborals dels docents reverteixen directament en el servei que donen.
"Tothom entén que un metge no pot atendre 50 persones en un dia perquè no donarà un bon
servei al pacient, doncs amb el professorat passa el mateix: perquè l'alumne rebi l'atenció que
necessita s'ha d'abaixar la ràtio en funció de la realitat i necessitat de cada una de les escoles.
Per a una pot ser més urgent tenir una ràtio de 15 que per a una altra de 20".

Et sents malament quan els infants no et poden comunicar les seves emocions. El que faig és
observar-los molt i si veig que estan tristos o enfadats, preguntar-los què els passa ”

Montse Cotutora de P5 i cap d'estudis de l'Escola Drassanes

La Montse rep com una petita victòria quan els nens llegeixen el seu nom i el dels seus
companys i, en canvi, li costa dissimular la cara d'impotència quan un aixeca la mà perquè té
ganes de compartir amb la classe una cosa i només li surt la paraula "casa". Ella intenta esbrinar
què vol dir preguntant-li "Què ens vols explicar sobre la casa?" i el nen es limita a repetir "casa".
"Et sents malament en aquestes situacions en què els infants no et poden comunicar les seves
emocions. El que faig és observar-los molt i si veig que estan tristos o enfadats, preguntar-los
què els passa. Hi has d'anar tu perquè és molt difícil que ells t'ho expliquin, sense el domini de
l'idioma", relata.

En aquest punt recorda que un dels xocs més grans que va tenir durant el seu primer any a
Drassanes va ser la comunicació amb les famílies. "A la meva antiga escola tenia unes
entrevistes amb els pares que eren molt enriquidores, i aquí només podia limitar-me a dir «Sí, le
cuesta leer», i sempre que els pares entenguessin alguna paraula en castellà", descriu.

Just aquest dilluns comencen l'entrega d'informes amb les famílies d'infantil. Estan escrits en
català. Per entendre's, les dues parts utilitzen tots els mètodes possibles: català, castellà o
anglès; pares que venen acompanyats per amics que sí que entenen algun d'aquests idiomes; el
traductor de Google, o el llenguatge no verbal. "Quan és possible també organitzem grups de
pares i demanem un traductor a través de serveis socials. El problema, tal com ens està passant
aquest gener, és que alguns mesos ens tanquen l'aixeta perquè no hi ha diners", relata el
director.

L'escola ha fet passos importants en els últims anys perquè la comunicació amb les famílies
sigui tan estreta com sigui possible. Han creat un grup de Telegram amb tots els pares on es
posen breus missatges traduïts en els sis idiomes més parlats. Molts d'aquests missatges són
enllaços que els porten directament a la pàgina web del centre, on tenen l'eina per traduir el text
en la llengua que vulguin.

Alumnes desnonats

Drassanes és clarament un reflex del barri. Mentre els centres escolars que hi ha uns carrers
més amunt de Barcelona es poden preocupar de si assoliran el nivell acadèmic que se'ls exigeix
des de les diferents administracions, en aquesta escola les preocupacions són unes altres. És
habitual tenir alumnes de famílies que han estat desnonades, però com que volen seguir al
centre venen de les poblacions on viuen ara, com l'Hospitalet, Badalona o Cerdanyola del
Vallès. També hi ha infants amb pares a la presó o amb ordres d'allunyament. "Aquí la clau és la
comunicació, que famílies, escola i les diferents administracions implicades en el seguiment



anem totes a l'una, i perquè això sigui possible hi ha d'haver un vincle entre la tutora i la mare",
explica la Núria, cotutora de segon i també secretària de l'equip directiu.

Les famílies més afortunades viuen en un pis, però moltes s'han de conformar amb una
habitació, un fet que van comprovar en primera persona el professorat durant les videotrucades
via WhatsApp que feien als nens durant la pandèmia.

També han de gestionar els viatges a mig curs que alguns dels alumnes fan per conèixer la
família que tenen al seu país d'origen i que provoquen que desapareguin de l'aula algunes
setmanes. "Al principi ho veiem com un problema molt greu i treballàvem molt perquè no
marxessin. Ara ho mirem com una potencialitat perquè poden explicar els seus companys com
són altres parts del món a part d'enriquir-se de l'experiència d'haver conegut els seus avis",
explica la Montse.

"No puc salvar a ningú"

Les dues tutores de segon, la Marta i la Mar, es reuneixen cada dilluns a quarts d'una per
compartir com serà la setmana. La Marta porta uns cinc anys a l'escola, la Mar tot just un.
Acaben d'enviar al grup de Telegram dels pares del seu curs un dels missatges que molts
centres també han repetit aquesta setmana: "S'ha detectat la presència de polls". El primer any,
explica la Marta, va ser dur. "M'enduia a casa tots els problemes que vivien els nens, era
angoixant", diu. Amb el temps, però, ha après a gestionar que el seu paper és educar: "No puc
salvar a ningú".

El primer any m'enduia a casa tots els problemes que vivien els nens, era angoixant ”

Marta Tutora de segon

Cada dilluns a primera hora del matí les dues mestres fan un cercle perquè els infants expliquin
què han fet el cap de setmana. Les paraules que més es repeteixen i senten amb tristesa són
"casa" i "tauleta". "L'escola s'acaba convertint en la seva llar, la seva zona de confort, on venen
a aprendre i on reclamen molt afecte", coincideixen. Han gestionat casos com el d'un infant que
agafava l'esmorzar d'algun dels seus companys i se'l menjava al lavabo perquè ell cada dia
només tenia una llesca de pa. Després de proposar als pares si l'hi podien variar una mica, quan
veuen que només porta pa el fan baixar a la cuina perquè demani una poma. "Aquestes
situacions et fan veure la sort que tu vas tenir de petita, i que n'has d'estar agraïda", explica la
Mar.

Tot i que els seus alumnes són més grans, la barrera de l'idioma continua sent la gran dificultat
per a aquestes docents. De fet, es calcula que un infant nouvingut triga quatre anys a aprendre
una llengua, però paradoxalment el departament d'Educació només preveu que s'estigui un
màxim de dos anys a l'aula d'acollida. "Si les matemàtiques per si soles ja costen, imagina't si te
les expliquen en un idioma que no entens", apunten. Però com la Montse, també preparen plans
A, B, C, D... per cobrir la diversitat de les dues classes, cadascuna de les quals té un alumne
que requereix necessitats educatives especials. "El més important és ser flexibles, i si una cosa
no funciona modificar-la fins que acabis trobant la solució", deixen clar.

Sense recursos econòmics



Les famílies paguen 100 euros al curs per estudiar a la Drassanes, una quantitat que moltes no
poden assumir completament. "Intentem que paguin, però per sobre de tot prioritzem que els
nens i nenes vinguin i que participin de totes les activitats [cada classe fa només una sortida al
curs, i per aconseguir finançar-la el centre l'ha de justificar amb la presentació d'un projecte i
nombroses peticions]", explica la Núria. L'única administrativa que la normativa diu que li
pertoca a Drassanes és la que es dedica a fer, entre moltes altres tasques, el recordatori del
pagament a les famílies. "El que en qualsevol escola es faria via correu electrònic i se
solucionaria, aquí s'ha de fer trucada a trucada, amb la limitació de l'idioma, perquè molts pares
no tenen adreça de correu electrònic, i pas a pas: un mes poden pagar cinc euros, un altre deu",
exemplifica el director.

De fet, per les seves característiques, tots els processos del centre són molt més llargs si es
comparen amb altres escoles. D'exemples a banda del pagament de les famílies n'hi ha molts,
com ara detectar les criatures que requereixen necessitats educatives especials. "De vegades et
penses que un alumne no t'entén per una qüestió de llengua, però en realitat té un problema
d'aprenentatge, com una dislèxia", explica la Núria. Per aquest motiu en els darrers anys han
insistit perquè hi hagi un expert en pedagogia terapèutica amb els més petits per anar-los
observant.

De vegades et penses que un alumne no t'entén per una qüestió de llengua, però en realitat té
un problema d'aprenentatge, com una dislèxia ”

Núria Cotutora de segon i secretària de l'equip directiu

També s'allarga, pràcticament tot el curs, l'adaptació a P3, perquè molts dels infants mai han
trepitjat una escola bressol, mai s'han separat de la seva mare i encara porten bolquers. "Quan
entren a l'escola tot just comencen aquest procés, que a les seves mares els costa molt dur a
terme", explica la Montse.

Hi ha altres exemples d'aquest ritme més lent que són més anecdòtics però molt gràfics per
entendre el dia a dia de Drassanes. "L'altre dia una mare va venir a buscar la seva filla abans
d'hora, i com que no parlava ni castellà ni català no s'entenien amb la conserge. Aquesta última
li va demanar que escrivís el nom i l'aula de la nena en un paper, el problema és que ho va
escriure en el seu idioma, en bengalí", recorda el director.

Nivell acadèmic

Enmig d'aquest context, el nivell acadèmic que es demana a les diferents proves que fan les
administracions passa a un segon terme. "Les persones que no trepitgen les escoles sempre
demanen l'èxit acadèmic. Això és pervers, perquè els nostres infants tenen menys accés a molts
dels aspectes que es mesuren en aquestes proves. Ja sabem, per exemple, que tenen un pitjor
nivell de català, però la majoria són plurilingües i, per tant, tenen unes habilitats d'aprenentatge
per la llengua superiors que la de molts escolars d'altres centres i que no es tenen en compte",
apunta el director. I encara afegeix: "¿Com pots valorar un alumne per si sap llegir més o menys
correctament, quan ha vingut d'un país a mig curs i viu en una habitació que no saps ni si té
llum? Potser és un geni sense que els resultats de les proves ho diguin".

¿Com pots valorar un alumne per si sap llegir més o menys correctament, quan ha vingut d'un
país a mig curs i viu en una habitació que no saps ni si té llum? ”



Alfons Espinosa Director de l'Escola Drassanes

El director deixa clar que un dels grans errors de l'administració és separar l'escola de la vida.
"Si vas a un centre on tot funciona, els infants van pràcticament sols. De fet, els alumnes que
venen aquí i no tenen entrebancs al seu voltant treuen els mateixos resultats que la mitjana o
fins i tot millor, a part d'emportar-se l'aprenentatge de conviure amb la multiculturalitat".

Alfons Espinosa, director de l'escola Drassanes de Barcelona

Després de dinar, els alumnes encaren la seva última hora i mitja de jornada escolar. A segon
aprofiten per llegir un llibre que explica com se sent una nena quan s'enfada, per compartir
quines situacions fan que ells s'enrabiïn. I després fan fang, d'on surten figures tan diverses com
una calavera, una pizza o un got. Poc abans de les quatre de la tarda, amb la fila organitzada,
són els alumnes els que baixen a buscar els pares.

Sense infants, el centre agafa un altre ritme. A l'equip directiu encara els queden un parell
d'hores de feina per resoldre les necessitats de la setmana, mentre alguns dels docents tornen a
l'aula i aprofiten el silenci que s'imposa per preparar els plans A, B, C, D... que faran que
l'endemà l'engranatge torni a funcionar.
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Ustec no acepta la "fosilización" de los
recortes en los presupuestos
Barcelona, 1 feb. (EFE).- El sindicato de mayoritario de profesores, Ustec-sts, ha afirmado que
"no podemos aceptar la fosilización de los recortes que arrastramos desde hace más de diez
años en el presupuesto del 2023".

Tras conocerse el acuerdo por el que se mañana el Govern aprobará las cuentas, el sindicato ha
afirmado que "es necesario mantener la movilización permanente hasta revertir las situaciones
de privatización y precariedad de la sanidad y la educación y en los próximos días
anunciaremos nuevas acciones" ya que "es necesario un giro en las políticas educativas".

Ustec-sts también ha denunciado que el acuerdo de presupuestos prevea un aumento de 39
millones de euros para la escuela concertada, ya que sería una cantidad "más que suficiente
para revertir los recortes de hace diez años, como pedimos los sindicatos de educación".

"Se necesitan recursos para la escuela inclusiva, es necesario un pacto de estabilidad que evite
despidos, es necesario devolver la reducción de las 2 horas lectivas a los mayores de 55 años y
es necesario poder negociar un calendario que recoja las necesidades de toda la comunidad
educativa", ha enumerado la formación.

Para este sindicato, la última semana "ha estado marcada por un conjunto de movilizaciones en
defensa de los servicios públicos sin precedentes" ya que "por primera vez desde los últimos
años, sanidad y educación han convergido tanto en la convocatoria de jornadas de huelga como
en el impulso de acciones coordinadas para denunciar que los dos pilares del estado del
bienestar, que han soportado recortes cronificados y la sobrecarga de la pandemia, corren
peligro".

"Si no nos movilizamos para salvarlos, serán progresivamente desmantelados a causa del
deterioro inducido por las políticas de privatización de nuestros gobiernos", ha añadido la
formación sindical.

En la negociación de presupuestos, según Ustec-sts, "se ha evidenciado cómo las prioridades
del Govern y los partidos llamados de izquierdas son invertir en casinos, carreteras y
aeropuertos en detrimento del buen funcionamiento de los servicios básicos que son la
educación y la sanidad".

El sindicato también ha deplorado que la Conselleria de Educación "se enroca en su política
imperativa, haciendo gala de su talante poco dialogante e impositivo, ignorando y
menospreciando las propuestas de la parte social", pues "se han boicoteado espacios de
negociación y no se ha convocado al comité de huelga para dialogar y acercar posturas, como
se ha hecho en el caso de los médicos". EFE

cp/rq

https://www.lavanguardia.com/vida/20230201/8725858/ustec-acepta-fosilizacion-recortes-presupuestos.html
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Els comptes catalans

Pressupost amb mirada social
La targeta 
T-Jove 
s’allarga fins 
als 30 anys
En el marc dels 555 milions 
per al pla de xoc social que 
inclou l’acord pressupostari 
es recull destinar 50,7 mili-
ons a estendre les bonificaci-
ons actuals al sistema tarifa-
ri del transport públic durant 
el 2023 i incorporar «millo-
res» com culminar la in -
tegració tarifària amb la 
 T-Mobilitat per a tot el terri-
tori durant el 2024, dedicar 
un milió a ampliar la gratuï-
tat de la T-16 als desplaça-
ments a tot el territori i allar-
gar fins als 30 anys la  T-Jove.  

El pacte amb En Comú 
Podem en matèria de trans-
ports també inclou dotar 
amb 10 milions l’Estratègia 
Catalana de la Bicicleta 2025 
(ECB2025) per desplegar-la 
prioritzant l’execució de no-
ves vies ciclistes a la xarxa 
interurbana metropolitana, 
per impulsar la intermodali-
tat de la bicicleta amb el 
transport públic.  

Així mateix, incorpora el 
compromís d’iniciar durant 
aquest any les tasques de 
disseny de la nova xarxa de 
bus interurbana, amb una 
nova definició dels horaris, 
les freqüències i les rutes del 
conjunt de línies que finalit-
zen la concessió el 2028. 
L’objectiu de l’estudi és mi-
llorar el servei, incrementar-
ne l’ús i garantir la intermo-
dalitat, especialment amb els 
serveis ferroviaris.  

I sota l’epígraf Un país de 
trens, l’acord amb els 
 Comuns recull destinar 
200.000 euros a estudiar la 
viabilitat de la creació 
d’una xarxa catalana d’alta 
velocitat amb la utilització 
de les infraestructures ja 
existents en les línies 
 Lleida-Figueres i Tortosa-
Tarragona, així com l’exe-
cució del tren tramvia del 
Camp de Tarragona.

TRANSPORTS

58 milions per 
combatre la 
segregació 
escolar
L’acord entre ERC i PSC en 
Educació inclou 39 milions 
més per a concerts educatius 
mitjançant «la millora» del 
mòdul de funcionament –els 
diners que reben els centres 
concertats per cada grup 
classe (28,1 millones)– i l’in-
crement de les despeses de 
funcionament (10,9 milions 
més). Aquest augment es 
 realitzarà, segons fonts del 
PSC, en el marc del Pacte con-
tra la Segregació Escolar, per 
al desplegament del qual el 
compromís inclou una inver-
sió de 58 milions. 

La inversió total en Educa-
ció prevista és de 6.826 mi -
lions, 675 més que en el curs 
passat, tot i que aquesta xifra 
encara és lluny del 6% del PIB 
que recull la LEC.  

Una de les partides que 
més s’han incrementat és la 
destinada a I-2: 52,3 milions 
més per a les llars d’infants 
«per garantir la gratuïtat de 
l’I-2 a totes les escoles in-
fantils», fins a arribar als 
84,7 milions. Gairebé 38 mi-
lions (37,7) es dedicaran a les 
escoles d’educació infantil 
municipals, i 12,4, a les sub-
vencions destinades a esco-
les bressol privades (800 eu-
ros per alumne i curs).   

El pacte recull també com 
a prioritat de les polítiques 
de formació i qualificació 
professional l’elaboració 
conjuntament amb patronal 
i sindicats del primer Infor-
me general de prospectiva 
2023-2026, que servirà de 
base per incrementar l’ofer-
ta de places d’FP. En aquest 
sentit, s’incrementarà en 
23,7 mi lions (fins als 138) el 
Pla d’Equipaments Educa-
tius. Quant a l’educació in-
clusiva, els comptes pactats 
inclouen 590,5 milions per a 
aquesta partida, 69,5 mili-
ons més que l’any passat.

EDUCACIÓ

L’endemà que es desconvoqués 
la vaga de metges a Catalunya, 
l’acord per aprovar els pressu-
postos suposa un reconeixe-
ment a la Conselleria de Salut. 
Així, s’incrementarà en 1.284 mi-
lions el pressupost d’aquest de-
partament, una cosa promesa fa 
dos mesos pel conseller Manel 
Balcells. El pressupost total serà 
de 12.212,8 milions. 

Segons els signants, el pac-
te ha de servir per posar 
«èmfasi» en els col·lectius més 
vulnerables, «consolidar les 

mesures de benestar emocio-
nal» –especialment en l’atenció 
a la salut mental de joves i ado-
lescents–, disminuir les llistes 
d’espera, gestionar la «deman-
da creixent» motivada per l’en-
velliment de la població i «mi-
llorar les condicions laborals i 
retributives» dels sanitaris, en-
tre d’altres. 

El principal punt per destacar 
és que el pacte ha de permetre 
l’increment del pes de l’atenció 
primària en el pressupost total 
de Salut fins a arribar al 24% 
mitjançant la dotació de 2.100 
milions en aquest àmbit. D’a -
questa manera, es fregarà l’an-
helat 25%: el percentatge del to-
tal de sanitat que, segons l’OMS, 
ha d’anar destinat a l’atenció 
primària. BEATRIZ PÉREZ

SANITAT

Protesta de sanitaris.

Salut es reforça amb  
1.284 milions extres

Els nous pressupostos posen 
èmfasi en la lluita contra les vi-
olències masclistes i les iniciati-
ves vinculades a cures i usos del 
temps. El pressupost del Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes 
augmenta així la seva dotació en 
un 27% respecte a l’any passat 
fins a arribar als 116,5 milions.   

Pel que fa a prevenció i erra-
dicació de violències masclis-
tes, la partida principal recolli-
da en el pacte inclou 20 milions 
destinats a millorar els serveis 

que conformen la xarxa contra 
la violència masclista a fi de ga-
rantir millors condicions labo-
rals i més especialització i equi-
tat territorial. 

També s’eleva en sis milions 
el pressupost destinat a l’erradi-
cació de violències, que inclou 1,7 
milions per posar en marxa ser-
veis com el telèfon 900, la inter-
venció en crisis i recursos resi-
dencials per a casos de salut 
mental i drogues  

26 milions més muscularan 
iniciatives vinculades a cures i 
usos del temps. A més, 4,4 mi-
lions es dediquen a polítiques 
LGTBI i s’incrementa fins als 
16 milions el pressupost per a 
migració, refugi i antiracisme. 
 NÚRIA MARRÓN

FEMINISMES

Acte contra la violència masclista.

Més recursos contra  
les violències masclistes

Les residències per a dependents 
(gent gran, amb discapacitat o 
amb problemes mentals) són un 
dels eixos de l’acord en drets so-
cials. En virtut del pacte, es desti-
naran 56 milions a la creació de 
2.000 noves places en residènci-
es i centres de dia. 

A més, existeix el compromís 
de reduir per a finals d’any en un 
50% l’espera per a l’avaluació del 
grau de dependència i discapaci-

tat, millorant la coordinació amb 
els equips del Programa Indivi-
dual d’Atenció (PIA). Els comptes 
preveuen destinar dos milions 
extres a aquests equips. Un altre 
gran compromís és el de reduir en 
un 50% les llistes d’espera dels 
serveis de dependència, de ma-
nera que en tres anys el màxim 
siguin sis mesos. 

Així mateix, els comptes des-
tinaran 30 milions de fons fina-
listes de l’Estat a reforçar les 
prestacions que rebran 10.500 
famílies per a cuidadors de per-
sones dependents com a mesu-
ra transitòria mentre esperen 
l’accés a un recurs definitiu. 
MONTSE BARAZA

DRETS SOCIALS

Residència Gure Etxea.

2.000 places de residències 
per a dependents

Zowy Voeten

Manu Mitru

Elisenda Pons
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La històrica Escola del Carme de Sants
tancarà el curs vinent per falta d'alumnes
L'escola concertada Nostra Senyora del Carme del barri de Sants de Barcelona tancarà el curs
2023-24. Segons ha comunicat al Consorci d'Educació, entre les raons principals hi ha la
pèrdua d'alumnes, que fa inviable el projecte. El centre, obert des de fa 97 anys, té una sola
línia amb 185 alumnes, entre educació infantil --15 a llar d'infants i 40 a infantil-- i primària, on hi
ha 130 alumnes.

Segons un comunicat del Consorci, el centre fa temps que intenta trobar solucions i donar
viabilitat al projecte, però "diferents casuístiques" han portat al tancament.

El centre ha anat perdent alumnat, un fet que s'ha agreujat arran de la pandèmia, però que
també s'explica pel descens demogràfic. L'oferta d'escoles públiques a la zona i les
insuficients instal·lacions del centre fan "inviable" el pas a la xarxa pública que havien
sol·licitat. Tot plegat els ha empès al tancament aquest final de curs.

Els titulars de l'escola ja van comunicar la decisió al desembre al Consorci i aquest dimarts
n'han informat les famílies.
 

Reubicació dels alumnes

El Consorci afegeix a la seva nota que "garantirà l'escolarització de l'alumnat i ja treballa en la
reubicació dels alumnes" en funció de les vacants disponibles en altres centres i la voluntat de
les famílies.

"Les famílies dels alumnes fins a cinquè de primària podran triar centre abans del
procés de preinscripció per garantir una plaça en un centre públic o concertat de la
zona o de la ciutat."

Per fer-ho, es posarà en marxa un procediment extraordinari específic, previ a la
preinscripció, perquè les famílies diguin les seves preferències.

En el mateix centre s'habilitarà una unitat de suport per orientar-les i acompanyar-les.

Els alumnes de sisè, que han de canviar de centre en entrar en una nova etapa educativa,
participaran en el procés de preinscripció ordinària.
 

 

Escola gairebé centenària

El centre es va fundar el 1927 de la mà d'Elena Girol. La vocació educativa d'aquesta
mestra nascuda a Ronda, Màlaga, la va portar a crear l'escola al seu propi domicili i va arribar a
impartir classes a la nit per als infants que treballaven durant el dia per ajudar les seves famílies.

https://www.ccma.cat/324/la-historica-escola-del-carme-de-sants-tancara-el-curs-vinent-per-falta-dalumnes/noticia/3210042/


Posteriorment, l'escola es va traslladar al passatge de la Saleta de la Sants, que actualment
porta el nom de passatge d'Elena Girol, en homenatge a la fundadora. L'entrada principal és
per l'avinguda de Madrid.

Segons el Consorci, el centre es va consolidar superats els anys de la Guerra Civil i va arribar a
ser un referent al districte de Sants. El 1970, amb la nova llei d'educació, l'escola va passar a
ser mixta i el 1982 es van ampliar els espais amb una escola d'educació infantil. 

El Consorci d'Educació ha remarcat el "reconeixement a la labor educativa que ha
desenvolupat aquest centre, vinculat al barri de Sants al llarg de la seva història, i el seu
compromís per una escola inclusiva".
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La escuela concertada Nostra Senyora del
Carme de Barcelona cierra por falta de
alumnos | Cataluña | EL PAÍS

Una estudiante en clase, en una escuela de primaria.Gianluca Battista

La escuela del Carme de Barcelona, concertada y con 97 años en funcionamiento, ha
anunciado que el próximo mes de junio cerrará sus puertas definitivamente debido a la falta de
alumnado. El Consorcio de Educación de Barcelona ha dado a conocer la noticia este
miércoles, después de que el centro informara ayer a las familias. El Consorcio también ha
indicado que garantizará la escolarización del alumnado en centros de proximidad y que para
ello habilitará un proceso extraordinario antes de la preinscripción.

El centro está situado en el distrito de Sants-Montjuïc, es de una línea y cuenta con 185
alumnos, de los que 55 están en educación infantil y 130 cursan primaria. Según el Consorcio
de Educación de Barcelona, el centro educativo “lleva tiempo intentando encontrar soluciones y
dar viabilidad a su proyecto”, pero “diferentes casuísticas les han empujado a decidir su cierre al
final del curso actual”.

El motivo principal del cierre “es la pérdida de alumnado en educación infantil y primaria, debido
al descenso demográfico, algo que se ha visto agravado especialmente a partir la pandemia”, ha
indicado el Consorcio. La pérdida de alumnado, la amplia oferta de escolarización pública en la
zona y las insuficientes instalaciones del centro han hecho inviable que la escuela pase a la red
pública, como había solicitado, ha añadido el Consorcio.

La titularidad del centro educativo comunicó la decisión definitiva del cierre el pasado mes de
diciembre al Consorcio de Educación, que ha anunciado que pondrá en marcha un
procedimiento extraordinario para que las familias conozcan las escuelas públicas y
concertadas del barrio y que puedan elegir centro para el próximo curso. De hecho, a estas
familias se les abrirá un proceso específico, previo a la preinscripción, de manera que podrán
elegir escuela, antes que el resto de familias.

La escuela se fundó en 1927, fruto de la vocación educativa de la maestra nacida en Ronda

https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-01/la-escuela-concertada-nostra-senyora-del-carme-de-barcelona-cierra-por-falta-de-alumnos.html
https://elpais.com/noticias/ensenanza-privada/
https://elpais.com/noticias/cierre-centros-educativos/


(Málaga) Elena Girol, que creó el centro en su propio domicilio y llegó a impartir clases por la
noche para los hijos que trabajaban durante el día para ayudar a sus familias. Posteriormente, la
escuela se trasladó al pasaje de la Saleta de la Sants, que actualmente lleva el nombre de
pasaje de Elena Girol, en homenaje a la fundadora del centro educativo que cierra sus puertas.

Según el Consorcio, el centro se consolidó superados los años de la Guerra Civil y llegó a ser
un referente en el distrito de Sants, en 1970, con la nueva Ley de Educación, la escuela pasó a
ser mixta y en 1982 se ampliaron los espacios con una escuela de educación infantil.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal

https://elpais.com/suscripciones/#/campaign?cid=ZWxwYWlzX3JlZGFjY2lvbl9ta3Rjb250ZW50X2VkaXRvcmlhbF9jdGFzZWNjaW9uX25hY2lvbmFsX0VT&prod=SUSDIG&o=susdig_camp&prm=nwl_suscrip_cta_articulo_Subscription_espa�a
https://www.facebook.com/elpaiscat
https://twitter.com/elpaiscatalunya
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/424
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Dijous, 2 de febrer del 2023

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Miquel Pueyo, 
va explicar ahir que la setma-
na vinent proposarà a tots els 
diputats i senadors per Lleida, 
així com a les entitats munici-
palistes catalanes, que impul-
sin la modificació de la llei de 
Bases del Règim Local per a la 
possibilitat que multes per actes 
incívics puguin ser substituïdes 
per activitats socieducatives o 
de caràcter cívic. Va recordar 
que el 2010 la justícia va anul-
lar els articles d’una ordenança 
municipal que els possibilitaven 
i va indicar que la via per poder 
implantar-lo de nou és introduir 
un article en aquesta llei que li 
doni cobertura legal. Pueyo va 
considerar que les sancions eco-
nòmiques no han de ser “l’úni-
ca resposta possible” als actes 
d’incivisme i que hi ha alterna-

tives que “poden ser més útils, 
efectives i pedagògiques, com 
serveis a la comunitat”. Això 
sí, va precisar que no es tracta 
d’eliminar totes les multes, sinó 
que l’aplicació d’una o una altra 

mesura estaria en funció de l’ac-
te incívic comès i de la situació 
personal de l’infractor.

D’altra banda, l’alcalde va in-
dicar que ja han seleccionat els 
setze membres i el coordinador 
de la nova brigada que s’encar-

regarà de retirar escombraries 
que hi hagi fora dels conteni-
dors en la via pública. Va dir que 
cinc són dones i que la propera 
setmana rebran dos sessions de 
formació després de les quals 
començaran a treballar.

Reforçar la vigilància

D’altra banda, l’equip de go-
vern va informar en la comissió 
municipal de Seguretat celebra-
da ahir que en els dos últims me-
sos agents de la Guàrdia Urbana 
a la ciutat i investigadors privats 
a l’Horta han reforçat la vigi-
lància en àrees de contenidors 
on hi sol haver més abocaments 
d’escombraries. Va detallar que 
arran d’això s’han denunciat 18 
presumptes infraccions en l’àm-
bit urbà i 7 en diferents partides 
de l’Horta.

La Paeria vol canviar multes a 
incívics per treballs socials
Promou una modificació legal perquè pugui ser viable

NORMATIVA VIA PÚBLICA

MULTES PER LA BROSSA

La vigilància en punts amb 

més abocaments genera  

25 noves multes en els        

dos últims mesos

Alumnes de Fedac Lleida que participen en el programa, amb responsables d’Educació.

AMADO FORROLLA

S.E.

❘ LLEIDA ❘ Una quinzena d’escoles 
públiques i concertades i insti-
tuts de Lleida participen en el 
programa #Aquíproubullying, 
que té per objectiu la prevenció, 
detecció i intervenció davant de 
l’assetjament escolar. La idea 
principal és implicar de forma 
activa l’alumnat a l’hora de de-
tectar possibles situacions de 
bullying i formar-los (també als 
docents) perquè siguin capaços 
de reconduir els conflictes. En 
cas de no aconseguir-ho, inter-
venen els tutors i fins i tot en 
ocasions s’han d’acabar gene-
rant incidències, però la finalitat 
del projecte és apoderar els es-
tudiants per aconseguir millorar 
la convivència.

El projecte compta amb una 
durada de tres cursos. El primer 
es dedica a la formació, el segon 
a implementar el programa i el 
tercer, a acabar de desenvolu-
par-lo i també a elaborar una 
memòria per al departament 
d’Educació. 

La directora de l’escola Fedac 
Lleida, Verónica Upton, va ex-
plicar que en el seu cas van fi-
nalitzar el programa oficial el 
curs passat però han decidit 
continuar aplicant les mateixes 
mesures al constatar que han 
ajudat a “millorar la convivèn-
cia, conscienciació dels alumnes 
i els conflictes en els quals hem 
d’intervenir”. 

Precisament ahir autoritats 
de la conselleria d’Educació van 
visitar aquest centre per conèi-

Vigilants contra el bullying
Alumnes de quinze centres de Lleida detecten i solucionen conflictes de 
convivència || A través d’un programa denominat #Aquíproubullying

ENSENYAMENT PROJECTES

xer de primera mà com aplica 
el programa.

Alumnes referents

Upton va detallar que alum-
nes de cinquè i sisè de Primària 
formen un “equip per la convi-
vència” i altres de tercer d’ESO 
són guaites. “A l’hora del pati, 
estan pendents de si hi ha al-
gun conflicte i els companys 
els tenen com a referents”, va 
indicar. Es reuneixen quinze-

nalment amb l’educadora social 
de l’escola per posar en comú els 
casos i proposar maneres d’evi-
tar-los, i una vegada al mes amb 
l’equip directiu, els tutors i la 
coordinadora de menjador per 
fer un seguiment. La directora 
va destacar que gràcies a aquest 
programa “els mateixos alum-
nes fan propostes de mesures i 
compromisos” per millorar la 
convivència.

Segons l ’ú lt im reg i s t re 

d’Educació, el curs 2020-2021 
van participar en el projecte 
#Aquíproubullying, a part de 
Fedac, els col·legis El Carme, 
Àngel Guimerà (Tàrrega), Àn-
gel Serafí Casanovas (Sort), Ma-
cià-Companys (Agramunt), Ma-
re de Deu de Talló (Bellver de 
Cerdanya), Maria-Mercè Marçal 
(Tàrrega), Teresa Bergadà (Al-
guaire) i els instituts d’Alcarràs, 
Ciutat de Balaguer, La Segarra, 
Maria Rúbies i Ronda.

Critiquen que 
Salut pacti sols 
amb metges

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ El sindicat Infermeres 
de Catalunya va criticar ahir 
que Salut arribés dimarts a 
un acord tan sols amb Metges 
de Catalunya perquè descon-
voqués les vagues d’aquesta 
setmana i no tractés les mi-
llores necessàries amb tots 
els col·lectius sanitaris. Va 
denunciar una visió “medi-
cocentrista que no té clar que 
totes les categories són ne-
cessàries igual”. Per la seua 
part, CCOO va manifestar 
el seu desacord amb la crea-
ció de “cap taula bilateral al 
marge de les que ja contem-
pla la negociació col·lectiva”.

El PSC demana 
el centre sobre 
la Guerra Civil

HISTÒRIA

❘ LLEIDA ❘ El candidat del PSC a 
la Paeria, Fèlix Larrosa, re-
clama al govern municipal 
“fer passos endavant per ma-
terialitzar” les mocions del 
2016 i el 2022 per implemen-
tar mesures de recuperació 
de la memòria democràtica, 
com un centre d’interpre-
tació de la Guerra Civil. Hi 
veu “falta de voluntat” al no 
haver aprovat el Catàleg de 
Béns a Protegir, impulsat pel 
govern socialista anterior, 
que inclou vestigis com el 
Tossal de Moradilla o l’han-
gar de Magraners.



Mitjà: La web de la ciutat de
Barcelona

Publicat: 02/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 982.329
Lectores

Valor: 1.018€

URL: https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/noticies/la...

L’Ajuntament porta la Copa Amèrica a les
escoles amb “Viu la Vela” | Esports
“Viu la Vela” és un programa escolar, amb 2,5 milions de pressupost, que cerca apropar els
esports de vela als i les infants i adolescents de Barcelona d’una forma dinàmica, plural,
inclusiva, sostenible i educativa.

En el marc de la Copa Amèrica 2024, el Pavelló Blau i amb la voluntat de seguir posicionant
Barcelona com una ciutat referent en els esports marítims, l’Ajuntament té la voluntat d’apropar
la ciutadania més jove a la pràctica dels esports de mar, especialment els de vela. Amb aquest
objectiu en ment i un pressupost de prop 2,5 milions d’euros,  el programa “Viu la Vela” acostarà
aquesta pràctica esportiva a més de 17.000 alumnes de 6è de primària de 327 escoles i 32
centres d’educació especial. Per posar de manifest aquesta col·laboració, avui 1 de febrer, el
consistori ha signat un protocol d’intencions amb la Federació Catalana de Vela i els diferents
clubs que hi participaran.

A l’acte, la tercera tinenta d’Alcaldia, Laia Bonet, ha declarat: “El programa ‘Viu la Vela’ és la
mostra de les sinergies que un gran esdeveniment com la Copa Amèrica pot generar amb la
ciutat; una oportunitat per fer arribar l’esport de la vela a tots els centres educatius de primària i
crear una nova connexió entre els barcelonins i barcelonines i el seu litoral. Aquest objectiu de
construir ciutadania a través del mar es farà, a més, de forma dinàmica, plural i inclusiva,
transmetent tots els valors de l’esport de vela i del medi on es practica”.

Per la seva part, el regidor d’Esports, David Escudé, ha afegit: “Volem potenciar que Barcelona
sigui un referent mundial dels esports de mar i, a la vegada, també volem aconseguir que la vela
sigui accessible pels nostres infants i joves. Amb aquest objectiu i aprofitant l’arribada de la
Copa Amèrica a casa nostra, dediquem un pressupost històric de gairebé 2,5 milions d’euros per
universalitzar els esports de la vela amb aquest projecte”.

Aquesta inversió servirà per a la compra de 30 embarcacions de vela col·lectiva, 6 llanxes de
rescat, armilles, neoprens i grues de trasllat per a les instal·lacions especialitzades de la ciutat. A
més, el programa també inclou subvencions per a la formació de professionals esportius
especialitzats en esports de mar en tant que promoció de noves oportunitats laborals.

A banda de la presentació d’aquesta iniciativa al professorat de les escoles de primària i
d’educació especial de Barcelona, durant l’acte Laia Bonet, tercera Tinenta d’Alcaldia; David
Escudé, regidor d’Esports; Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela; Jordi
Puig, president del Reial Club Nàutic de Barcelona; Bernat Antràs, president del Club Natació
Barcelona; Miquel Delclòs, president del Reial Club Marítim de Barcelona han signat un protocol
general d’intencions per posar de manifest la seva col·laboració i el seu compromís de
participació en el desenvolupament d’aquest projecte. A l’acte, també ha assistit Leslie Ryan,
directora de l’organització de la Copa Amèrica de Barcelona 2024.

El president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, ha afegit: “El veritable repte de
‘Viu la Vela’ ha de ser que el llegat de la Copa Amèrica perduri en el temps, que deixi empremta
en la ciutadania, en la ciutat, en les entitats, en l’esport de la vela. Aquest projecte impulsarà
l’activitat i els recursos de 5 centres nàutics de la ciutat, i permetrà sumar nous navegants a
l’esport de la vela“.

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/noticies/lajuntament-porta-la-copa-america-a-les-escoles-amb-viu-la-vela_1250026


Generant nous aficionats i aficionades als esports de vela

Donar a conèixer els esports de vela entre els i les infants i adolescents de Barcelona, aquesta
és la principal raó de ser del programa “Viu la Vela”. Per aconseguir-ho, més enllà del programa,
es facilitarà el seguiment de la Copa Amèrica, s’enfortiran els clubs i les entitats de la ciutat que
promouen els esports de vela i es generarà contingut digital divulgatiu durant la celebració de
l’esdeveniment per afavorir la interacció.

Està previst que el programa englobi 17.000 alumnes de 6è de primària de 327 centres
educatius, públics i concertats, i 32 centres educatius especials per participar en el projecte
durant part d’aquest curs escolar i el vinent. Es portaran a terme sessions pràctiques de
navegació, sessions divulgatives d’esport i medi ambient, ponències d’esportistes, tallers
d’inclusió, visites a les seus dels equips de la Copa Amèrica i navegació durant els seus
entrenaments, etc. Els centres nàutics amb activitat de vela escolar on es desenvoluparà la part
pràctica són: El Reial Club Marítim de Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona, el Club
Natació de Barcelona, el Centre Municipal de Vela de Barcelona i el Barcelona International
Sailing Center.

El projecte comptarà amb un espai web especialment dissenyat i conceptualitzat per a l’ocasió
que inclourà tota la informació relacionada amb el projecte i la Copa Amèrica: notícies,
calendaris, classificacions, entrevistes, tallers, jocs, reptes i coneixement científic. Una vegada
acabi la competició, tots els materials es mantindran per continuar amb la promoció esportiva
escolar dels esports de mar a la ciutat.

Per altra banda, la iniciativa es complementa amb la promoció a la secundària de diferents
esports de mar: vela, rem i surf, que actualment arriben a més de 2.200 adolescents cada any.

En el marc del Pavelló Blau

El programa forma part del projecte Pavelló Blau, liderat per l’Institut Barcelona Esports, el
macroequipament a l’aire lliure per a la pràctica esportiva més gran de Barcelona. Compta amb
un total de cinc quilòmetres que comprenen tot el front marítim, des del Port Vell fins el Fòrum, i
que apleguen prop de 40 pràctiques esportives diferents, totes relacionades amb el mar.
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La Generalitat invertirà aquest 
any 2.474.079 euros a Terrassa per 
millorar centres educatius. Això 
va assegurar ahir el Departament 
d’Educació a l’Ajuntament, segons 
el consistori, durant la visita del 
conseller Josep Gonzàlez-Cam-
bray a Terrassa. A més d’exposar 
el dèficit històric en l’adequació 
d’edificis escolars, l’alcalde, Jordi 
Ballart, va demanar al conseller 
d’Educació “agilitzar i prioritzar” 
la construcció de l’institut Sala i 
Badrinas; la Generalitat es va com-
prometre a seguir de prop els ter-
minis d’aquesta obra i va assegu-
rar que la licitació del projecte es 
publicarà “en uns dies”.

Les inversions es realitza-
ran a l’institut escola Pere Viver 
(604,321,55 euros), l’institut Can 
Roca (220.000 euros), l’esco-
la Enxaneta (354.462,24; l’escola 
Lanaspa–Giralt (89.600); l’escola 
Marià Galí i Guix (100.800); l’es-
cola Pau Vila i Dinarès (100.800); 
l’escola Salvador Vinyals i Galí 
(100.800); l’institut Can Jofresa 
(560.000); i l’institut Torre del 
Palau (343.295,39). Les actuaci-

ons s’emmarquen en el Pla direc-
tor d’infraestructures educatives 
del Departament d’Educació i in-
clouen la millora d’aïllaments per 
combatre el fred i la calor. A més, 
a Terrassa es preveu actuar en la 
retirada de fibrociment d’alguns 
d’aquests edificis.

Projecte de ciutat
L’alcalde i el conseller es van reunir 
ahir a l’Ajuntament. Ballart va recla-
mar a Gonzàlez-Cambray donar 
prioritat a les obres del Sala i Badri-
nas, va recordar l’esforç munici-
pal “en aquest projecte de ciutat” i 
va lamentar “els endarreriments i 
les alteracions del calendari”. L’al-
calde va demanar “poder conèi-
xer en tot moment l’estat de tot el 
procés, per poder donar resposta 
a les inquietuds de les famílies i la 
comunitat educativa”.

El conseller es va comprome-
tre a seguir de prop els terminis 
dels processos administratius 
que comporten la construcció 
d’aquest centre. Segons Educa-
ció, la licitació del projecte es pu-
blicarà en pocs dies.

El conseller Gonzàlez-Cambray i Jordi Ballart, ahir a Terrassa / NEBRIDI ARÓZTEGUI

#inversions #municipal

Redacció  / @diarideterrassa

Més de 2,4 milions per
millorar escoles
EDUCACIÓ  El conseller Gonzàlez-Cambray va visitar ahir 
Terrassa. L’alcalde, Jordi Ballart, li va demanar agilitzar 
el projecte de l’institut escola Sala i Badrinas

és la nova data 
prevista per la 
Generalitat per a 
l’estrena de l’esperat 
institut escola Sala i 
Badrinas

2027

mil euros es 
destinaran a obres 
a l’institut escola 
Pere Viver, al Pla del 
Bon Aire, i 560 mil, a 
l’institut Can Jofresa

604 

Un dia sí i un altre també es veuen 
vidres esquerdats a cops, i cinta o 
tanques de protecció instal·lades 
d’urgència per preservar la segure-
tat dels usuaris d’aquesta zona del 
parc de Vallparadís. Els actes van-
dàlics repetits han obligat l’Ajunta-
ment a planejar la substitució de les 
baranes de la plaça de les Teixido-
res, per sota de la Casa Baumann. 
Està decidit: cal canviar el model. 
El vidre en aquestes estructures 
serà història i les noves baranes 
esdevindran totes de ferro. Sem-
bla que no hi ha més opció.

Els panells a substituir van ser 
instal·lats l’any 2010 durant les 
obres efectuades a les Hortes 
dels Frares, incloses en la urba-
nització del sector motivada per 
la prolongació de la xarxa de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC).

Des de llavors, les baranes han 
estat objecte de destrosses. Ha 
quedat clar que aquests vidres 
no són fàcils de trencar i esquer-
dar-los requereix un treball des-
tructor explícit. Es van fer assajos 
de resistència a l’impacte humà, 
i les baranes resistien bé aques-

Les destrosses a les baranes de vidre en aquesta zona del parc 
de Vallparadís són continuades  / ALBERTO TALLÓN

#ciutat #obres

Javier Llamas  / @diarideterrassa

El vandalisme obliga 
a substituir un tram 
de baranes de vidre al 
parc de Vallparadís

ta pressió. Això afirma l’informe 
redactat per al projecte de remo-
delació, el mateix que posa en 
relleu l’alt cost de les contínues 
substitucions de vidres fractu-
rats. S’imposava una solució més 
o menys definitiva. L’informe mu-
nicipal afegeix que la perillositat 
dels vidres trencats obliga a actu-
ar amb immediatesa. Alhora, cal 
pensar en el futur i aconseguir “un 
menor cost de manteniment”

Un tram de 187 metres
Els elements renovats abastaran 187 
metres lineals en dos trams d’esca-
les: un de 117 metres i l’altre, de 70, 
tots en l’accés al parc de Vallpara-
dís des de la plaça de les Teixidores, 
que connecta el parc i l’avinguda 
de Jacquard i que, com destaca l’in-
forme de la remodelació, es troba 
en les proximitats d’equipaments 
com l’estació de metro Vallpara-
dís-Universitat, la Casa Baumann 
o el Castell Cartoixa de Vallpara-
dís i serveis sanitaris de MútuaTer-
rassa. És un lloc amb molta aflu-
ència de visitants.

El projecte ha estat aprovat 
de manera definitiva i es preveu 
que es dugui a terme en els prò-
xims mesos. El termini d’execu-
ció de les obres serà de vuit set-
manes i el preu pressupostat, de 
55.541,80 euros. Els treballs apro-
fitaran els muntants i el passamà 
d’acer inoxidable existents, però 
es repassaran aquestes estructu-
res per reparar les malmeses. I el 
més important: es llevaran els vi-
dres i els seus marcs i en els buits 
se soldaran barrots.

L’Ajuntament 
calcula en 
55.541 euros el 
pressupost per 
substituir els 
panells 
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L’escola Gabriel Castellà estrena un
laboratori d'experimentació per als alumnes
de 2 a 6 anys - Infoanoia
Aquest dimecres s’ha presentat el “LAB 2-6” de l’escola Gabriel Castellà, un laboratori que
compta amb diferents reptes i experiències científiques pensades per alumnes de dos a sis anys
que s’ha creat amb l’objectiu de despertar l’interès pel món científic dels alumnes des de ben
petits.

La creació del “LAB 2-6” s’emmarca i reforça el projecte pedagògic de l’Escola Gabriel Castellà i
Raich, que focalitza els aprenentatges a través de l’eix científic, a partir del treball de tallers i
ambients científics i el treball globalitzat. Per a treballar la ciència, el centre educatiu compta
l’expertesa l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC), amb qui formen aliança magnet des del
curs 2021-22.

Aquest espai neix per estar obert a la ciutat a través del Programa Aire que permetrà que hi
passin alumnes de tots els centres de la ciutat d’Igualada.

L’obertura d’aquest espai ha comptat amb la participació de la directora del centre, Natàlia Vidal;
el director de Serveis Territorials del Penedès, Josep M. Colomé i la tinent d’alcalde i regidora
d’Ensenyament, Patrícia Illa.

La regidora ha destacat l’aposta de l’Escola Gabriel Castellà “per fomentar les vocacions
científiques als més petits i afavorir que en un futur puguin decantar-se cap a carreres i
formacions del ram de la ciència”. Illa ha remarcat el procés de transformació del centre apostant
per projectes transversals que milloren les competències de l’alumnat fomentant la creació
d’espais, tallers o ambients. L’escola també participa en el projecte Magnet que, junt a la
Fundació Bofill i a la UAB, permet a l’escola oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats de
l’alumnat i apostant per la innovació teixint aliances amb institucions d’excel·lència en els camps
científics.

La directora del centre ha posat en valor la creació d’aquest laboratori “que quedarà obert a tots
els centres d’Igualada i oferirà un espai de descoberta per a fomentar l’interès per la ciència i
l’experimentació dels més petits”. Vidal ha volgut agrair a totes les persones que han participat
en l’elaboració d’aquest espai experimental on es pot experimentar amb fluids, textures, llum i
mecanismes diversos.

Des de la Generalitat de Catalunya, el director de Serveis Territorials del Penedès ha explicat el
suport de la institució en projectes com aquests “que permeten una vivència experimental de
l’alumne en el camp de les ciències”.

El proces de creació del “LAB 0-6” ha comptat amb el suport de diversos docents de la FUB així
com personal científic de ICE-CSIC.

http://infoanoia.cat/lescola-gabriel-castella-estrena-laboratori-dexperimentacio-als-alumnes-2-6-anys/
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Els barracons de 
l’institut escola 
Virolet, al costat de 
l’equipament definitiu 
d’infantil i primària
/ AINA TORRES

Els joves de Can Llong fan clas-
ses en barracons escolars des de 
fa més d’una dècada. La construc-
ció d’un nou institut, annex a l’es-
cola Virolet, forma part de la llista 
de deures pendents del Departa-
ment d’Educació a Sabadell, jun-
tament amb el Narcisa Freixas. Hi 
ha nens que han fet tota l’educa-
ció obligatòria en mòduls prefa-
bricats i els pares estan farts d’es-
perar.

El nou edifici va per llarg: en 
els últims mesos no s’ha fet cap 
avenç per construir l’institut. Se-
gons expliquen fonts munici-
pals, el Departament d’Educació 
no ha demanat la cessió definiti-
va del terreny a l’Ajuntament de 
Sabadell, el primer pas d’una llar-
ga llista de tràmits administratius 
per construir l’equipament. S’es-
tà pendent que la Generalitat de-
mani un nou acord formal per uni-
ficar dues finques, d’uns 9.600 
metres quadrats, que estan ubica-
des entre els carrers Copenhagen, 
Varsòvia i Berlín. La seva titulari-
tat és clau en tot el procés: ha de 
passar en mans de la Generalitat 
primer, perquè després es puguin 
executar les obres.

L’institut Can Llong forma part 
de 89 infraestructures que Edu-
cació s’ha compromès a fer a tot 

el país per revertir anys de retalla-
des en inversions. Una quarta part 
dels projectes previstos (25,8%) 
estan en fase 0, és a dir, just al prin-
cipi de la tramitació. Entre aquests 
hi ha els dos instituts pendents de 
Sabadell, el Virolet i el Narcisa 
Freixas. L’institut Arraona, tam-
bé al barri, ja es troba en la fase de 
redacció del projecte constructiu 
i hauria de tenir el nou edifici cons-
truït per al curs 2025-2026.

Educació va inaugurar l’edifici 
d’infantil i de primària del Virolet 
el setembre passat, complint així 
amb una demanda veïnal històri-
ca. L’escenari és molt més incert 
pel que fa als alumnes de secundà-
ria, que encara té anys per davant 
de tramitació. L’última reunió en-
tre l’Ajuntament i Serveis Terri-
torials es va produir el desembre 
passat.

“Les promeses no es compleixen”
L’últim avenç significatiu es va 
produir el maig del 2022, quan el 
ple municipal va aprovar el tras-
pàs de les finques sense les modifi-
cacions urbanístiques. “Els calen-
daris amb el Virolet els compleix o 
els deixa de complir el Govern de 
la Generalitat”, afirma l’alcalde ac-
cidental de Sabadell, Pol Gibert. 
“Si no fan ni la petició per disposar 
del terreny, nosaltres no podem 
fer-hi massa més. L’Ajuntament 
sempre ha estat a disposició de la 
Generalitat per avançar amb l’es-
cola”, insisteix.

Gibert recorda que el conse-
ller d’Educació, Josep Gonzà-
lez-Cambray, es va reunir amb 
l’alcaldable d’ERC, Gabriel Fer-
nàndez, l’octubre passat. Els re-
publicans van assegurar aleshores 
que les obres s’activarien de for-
ma “immediata”. “Clama al cel. Es 
fa promeses grandiloqüents que 
després no acaben sent una rea-
litat”,  lamenta Gibert. Fonts re-
publicanes insisteixen que tant el 
Virolet, com el Narcisa i l’Arrao-
na “continuen endavant” perquè 
van dins el pla d’inversions d’Edu-
cació.

Can Llong és un dels barris més 
nous de Sabadell. Es va construir 
els anys noranta i, des dels seus ini-
cis, ha patit una important man-
cança en els serveis públics, com 
la sanitat, l’educació i el transport. 
En els últims mesos, amb la inaugu-
ració de l’escola i del CAP, s’ha fet 
un gest important amb el barri. No 
obstant això, encara hi ha mancan-
ces: a banda de l’institut, els veïns 
demanen una estació de Rodalies.

OBRES  Educació no ha demanat la cessió definitiva del 
terreny a l’Ajuntament. “Es fan promeses grandiloqüents 
que no es fan realitat”, critica el Govern municipal

L’institut Virolet: sense 
novetats per treure els barracons
Albert Acín Serra   •  @acinalbert #Virolet  #Sabadell

El Virolet 
i el Narcisa 
Freixas formen 
part dels 
equipaments 
pendents 
a la ciutat 

Indignació i reticència  entre les 
famílies de l’Institut-Escola Viro-
let. Aquest és el posicionament de 
l’Associació de Famílies d’Alum-
nes del centre, que veuen com, 
generació rere generació d’estu-
diants, la transitorietat dels barra-
cons escolars s’enquista cada cop 
més al barri de Can Llong de Sa-
badell.

El portaveu de l’AFA, Raül Gó-
mez, sosté que “hi ha d’haver un 
compromís escrit per accelerar el 
procés, que de moment marca la 
construcció del nou Virolet l’any 
2029”. Gómez afegeix que “hi ha 
un interès” tant per part del regi-
dor d’Educació, Manuel Robles, 
com de l’alcaldable d’ERC Sa-
badell, Gabriel Fernández, que 
“estan constantment en contac-
te amb nosaltres”. El membre de 
l’AFA, però, sosté que “més enllà 
de quina banda estigui la pilota, si 
a l’Ajuntament o al Departament 
d’Educació, volem que hi hagi una 
voluntat sòlida per tirar-ho enda-
vant i per deixar-nos de marejar”.  

“El 2026 no hi cabrem”
Les famílies del centre es mar-
quen una data límit per a tenir el 
nou institut: el curs 2025-2026. “Si 
per a l’inici d’aquest curs el centre 
de secundària no està a punt, es-
tarem davant d’un drama abso-

lut”, assenyala el portaveu. D’aquí 
a tres cursos  el gruix d’estudiants 
no hi cabrà ni tan sols en els mò-
duls prefabricats que ja hi ha ins-
tal·lats als terrenys de l’escola, 
com fa saber l’AFA de l’escola. La 
qüestió és que els mòduls antics 
de primària van desmuntar-se, i 
si el nou edifici de secundària no 
està enllestit a temps, molts alum-
nes d’ESO es quedaran sense aula. 
“El drama s’amplia quan aquests 
alumnes s’hagin de desplaçar fins 
a l’Institut Arraona”, diu Gómez, 
referenciant que també opera 
amb barracons escolars.

L’AFA de l’escola no descarta 
futures mobilitzacions, com la de 
l’abril de 2019, quan diverses en-
titats socials van desplaçar-se fins 
a la seu de Serveis Territorials del 
Vallès Occidental per mostrar el 
seu rebuig als retards en la cons-
trucció d’alguns dels centres sa-
badellencs que esperen edifici.

“És igual on està la pilota:
el que compta és que el 2026
ja no hi cabrem al Virolet”
Sergi Gonzàlez Reginaldo  •  @sergigonzz  #AFAVirolet

Una pancarta a l’entrada de l’escola / CEDIDA

“Volem que deixin 
de marejar-nos 
i que hi hagi una 
voluntat sòlida 
per construir
el nou Virolet”
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El Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Ca-
talunya planifica el curs
que ve a la ciutat de Girona
amb dues línies menys
d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO). És
molt probable que a partir
del mes de setembre no hi
hagi els dos grups actuals
de primer d’ESO a l’insti-
tut Narcís Xifra i Masmit-
jà, al barri del Pont Major.

Fa uns dies hi va haver
una reunió entre repre-
sentants dels centres de
secundària de Girona i el
director dels serveis terri-
torials, Adam Manyé. En
principi, els dos grups que
es perdran al Narcís Xifra
es guanyaran en centres
del sud de la ciutat –els co-
neguts com a bonys–, en-
cara per determinar.

La voluntat del departa-
ment és potenciar encara
més els cicles formatius de
formació professional
(FP) al Narcís Xifra, on ja
hi ha 1.200 alumnes ins-
crits. En total, hi estudien
1.500 nois i noies, segons
dades de la direcció del
centre educatiu el mes de
setembre. La Generalitat
treballa alhora per dispo-
sar d’un edifici de recursos
educatius a Girona Est,
ara que a l’escola Vila-roja
només s’hi fa primària (de

6 a 12 anys) i a la Font de la
Pólvora, infantil (de 0 a 6
anys).

La pèrdua dels dos
grups de primer curs
d’ESO farà que els estu-
diants del barri que aca-
ben l’etapa de primària
–hi ha l’escola Carme Au-
guet– o de sectors propers
com ara Montjuïc hagin
d’anar a un lloc a estudiar.

El més probable és que el
departament els faciliti el
transport escolar per anar
a altres centres a estudiar
a partir dels 12 anys –hi ha
set instituts públics de se-
cundària i batxillerat a la
ciutat.

Procés progressiu
Amb la pèrdua dels dos
grups de primer el curs
que ve, s’iniciarà un pro-
cés que deixarà el Narcís
Xifra sense ESO. El curs
2023/24 no hi hauria 1r
d’ESO; el 2024/25, ni 1r ni
2n d’ESO, i així progressi-
vament. ■

a Educació planifica el curs vinent al
centre del Pont Major sense dos grups
de 1r a L’alumnat anirà a altres barris

Dues línies
d’ESO menys a
l’institut Narcís
Xifra de Girona

J. Ferrer
GIRONA

Alumnes de l’institut Narcís Xifra de Girona, a punt d’agafar
el bus urbà, en una imatge del setembre passat ■ MANEL LLADÓ

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

La xifra

250
alumnes d’ESO (de 1r a 4t) hi
ha aquest curs a l’institut
Narcís Xifra de Girona, que
perdrà dos grups de primer.

L’Espai Gironès de Salt ha
tancat el 2022 amb un vo-
lum de vendes de 132 mi-
lions d’euros. Es tracta
d’un 18% més que el 2019,
any de referència en la ma-
joria de comparacions es-
tadístiques. Segons infor-
ma l’ACN, un dels motius
d’aquest creixement és
l’arribada de la marca Pri-
mark al centre comercial,
que el desembre del 2021
va obrir un local de 3.700
metres quadrats i va con-
tractar 80 persones en la
botiga més grossa que hi
ha a l’Espai Gironès fins al
moment. En aquesta línia,
el gerent del centre, Pau
Jordà, va assegurar que
l’arribada d’aquesta mar-
ca ha provocat “un efecte
crida” que ha beneficiat la
resta de locals de roba i cal-
çat que hi ha al centre co-
mercial. De fet, Jordà va
indicar que habitualment
l’obertura d’aquestes
grans marques genera “un
impacte negatiu” en la res-
ta de locals però en el cas
del Primark no ha passat i
“han acabat creixent tots”.

Per altra banda, en
l’àmbit de la moda, les boti-
gues han crescut un 19,6%
en vendes, una xifra supe-
rior a la mitjana de tot l’Es-
pai Gironès. A més, aquest
augment de les vendes ha
tingut lloc amb un volum

similar de visitants, ja que
el centre comercial ha re-
gistrat un 6% més de per-
sones respecte al 2019. És
a dir, els visitants han gas-
tat més durant aquest úl-
tim any.

En paral·lel, Jordà tam-
bé ha indicat que l’obertu-
ra de la botiga s’ha conver-

tit en “un pol d’atracció”
per a un públic més llunyà.
Per això, durant el 2022 es
van registrar més compra-
dors del nord de les comar-
ques de Barcelona i de la
Catalunya del Nord i del
sud de l’Estat francès. D’a-
questa manera, com que
els visitants venien de més

lluny, aprofitaven la visita
per menjar, la qual cosa
també ha repercutit en un
important augment de les
vendes de restauració.
Concretament, han cres-
cut un 80% en comparació
amb el 2019.

Més enllà de l’efecte cri-
da que ha provocat l’arri-
bada del Primark a l’Espai
Gironès, el gerent també
atribueix les bones xifres
del 2022 a “una suma de
factors”. En aquest sentit,
part de l’augment de ven-
des també és degut a la re-
presa de la plena activitat
després de les restriccions
de la pandèmia i això tam-
bé ha implicat un canvi
d’armari. ■

El centre comercial Espai
Gironès augmenta un 18%
les vendes durant el 2022
a L’arribada de la botiga Primark a Salt ha generat un “efecte crida” que atrau
visitants tant del nord de la demarcació de Barcelona com de la Catalunya del Nord

Maria Saguer
SALT

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

Les xifres

18%
han augmentat  les vendes
al centre comercial Espai Gi-
ronès durant l’any 2022.

Persones comprant a l’Espai Gironès durant la campanya de Nadal del 2022 ■ MANEL LLADÓ

132
milions d’euros ha estat el
nombre total de facturació el
2022 a l’Espai Gironès.

Una avaria en una canona-
da de la xarxa antiincen-
dis a causa de les baixes
temperatures va provocar
dilluns la inundació de la
platea de la sala Diagonal
de Campdevànol. La briga-
da va treure l’aigua i ara

cal arreglar el sostre. A
part, l’Ajuntament ha fet
públic que, a partir del 4 de
febrer, s’haurà de pagar
l’ecotaxa (6 euros) i fer re-
serva prèvia per accedir al
torrent de la Cabana. Els
gorgs glaçats atrauen
molts visitants. El govern
local, a més, limita a 400
persones l’aforament. ■

Inundada la sala
Diagonal de
Campdevànol

J.C.
CAMPDEVÀNOL

Una imatge de l’estat en què va quedar la platea de la sala
Diagonal, després de l’avaria ■ CEDIDA
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Parets, contrari al tancament d'un grup de
P3 a l'escola Lluís Piquer - El 9 Nou
L’Ajuntament de Parets ha demanat una reunió urgent amb el director de Serveis Territorials
del Maresme i Vallès Oriental del Departament d’Educació per reclamar que no es tanqui un
grup de P3 a l’escola Lluís Piquer, el proper curs escolar.

En una nota informativa, l’Ajuntament diu que, durant les taules de planificació escolar, va
proposar endarrerir el tancament de grups a les escoles públiques fins als curs 24/25, en que sí
que hi haurà un descens important de la natalitat.

L’Ajuntament diu que no ha tingut encara cap resposta a la petició, però sí que ha rebut
documents amb les decisions “preses de manera unilateral per part del Departament
d’Educació“.

En la mateixa nota, l’Ajuntament diu que continua a l’espera que el Departament confirmi la
notícia del tancament del grup de P3 a l’escola Lluís Piquer.

ERC demana que es reconsideri la decisió

Per la seva banda, el portaveu d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, a l’oposició, ha emès un
comunicat en què diu que ha mantingut una reunió amb el director de Serveis Territorials
d’Educació, Simó López Xirau, en que li ha expressat la preocupació per la possible supressió
d’un grup de P3 a l’escola Lluís Piquer.

Seguer diu que ha demanat que la decisió es prengui a partir de la demanda de les famílies en
el període de preinscripció.

També recorda “el compromís de la Generalitat” de mantenir sempre una doble línia al Lluís
Piquer, per haver assumit la complexitat d’una aula SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització
Inclusiva).

Seguer recorda, a més que l’escola Lluís Piquer haurà d’acollir en el futur el nou institut escola,
fruit de la integració amb l’institut la Sínia.

Demana a Educació que reconsideri la proposta i que s’arribi a un acord amb l’Ajuntament per
tal que les escoles Pau Vila i Lluís Piquer parteixin “de les mateixes condicions de sortida”.

Seguer s’ofereix a l’Ajuntament a resoldre “aquest problemàtica”. “Nosaltres podem ser la
solució perquè hi hagi una bona entesa entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació“, diu.

Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials, Simó López Xirau, ha dit a EL 9 NOU
que: “Estem treballant amb l’Ajuntament per trobar la millor solució”.

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/parets-tancament-grup-p3-escola-lluis-piquer/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/parets-proposa-fusionar-lescola-lluis-piquer-i-linstitut-la-sinia/
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L’escola Alba de Reus participa en un
programa de noves tecnologies
L’escola d’educació especial Alba de la Diputació de Tarragona a Reus ha estat
seleccionada per participar durant aquest curs 2022-2023 en el programa de la Unió Europea
Erasmus+ amb el seu projecte “Mode d’accés activat: per una educació inclusiva”.

 

El programa Erasmus+ facilita la mobilitat del personal docent del centre i està dotat amb una
subvenció de 17.375 € que permetrà visitar escoles d’educació especial d’arreu d’Europa per
conèixer com apliquen les tecnologies de suport en l’aprenentatge a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.

 

La participació del centre de la Diputació en el programa té per objectiu principal treballar la
inclusió escolar i social de l’alumnat des de la promoció de les capacitats i les potencialitats
cognitives, motrius i emotives. També es treballarà sobre un model educatiu basat en
l’excel·lència i en la qualitat de vida de l’alumnat.

 

La participació en aquest programa Erasmus+ permetrà que 5 grups de professionals de l’escola
Alba viatgin a cinc escoles europees, concretament a Amsterdam als Països Baixos, Praga a la
República Txeca, Munich a Alemanya, Lehmo a Finlàndia i Ajdovcina a Eslovènia, on es
treballa la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials per poder copsar i
aprendre dels seus coneixements, estudiar metodologies de treball, estratègies, recursos i noves
tecnologies aplicades a l’educació especial.

 

La transferència de coneixement serà el segon objectiu clau de la participació en el programa. El
retorn dels viatges a les escoles de referència europees permetrà compartir coneixement amb
els centres d’educació de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa, i també en altres centres de
la zona educativa d’influència. Igualment, l’experiència permetrà l’avaluació i la reflexió interna
sobre les metodologies actuals, amb la revisió i actualització en funció de l’experiència a
Europa.

 

L’Escola d’Educació Especial Alba

Al passeig de la Boca de la Mina de Reus, l’escola Alba és un centre escolar que atén un
alumnat amb diferents necessitats educatives especials. Promou la inclusió escolar, social i
laboral. L’oferta educativa del centre abasta l’educació infantil, primària, secundària i formació
post-obligatòria.

https://laciutat.cat/la-ciutat-del-baix-camp/escola-alba-reus-programa-europeu-aprenentatge-noves-tecnologies


 

L’alumnat del centre té entre 3 i 21 anys, s’agrupen en 9 aules, segons les edats i les seves
competències. Els perfils competencials de l’alumnat és molt divers, atén alumnat amb diferents
discapacitats i condicions, que requereixen una gran varietat de suports, però en tots els casos
presenten necessitats concretes d’aprenentatge, comunicació i participació.
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Neix el projecte pilot 'Escolteu-nos' per
donar veu als joves gironins i acostar-los a
la política - Diari de Girona
Aquest projecte, de fet, es manté actiu enguany. Els estudiants visiten la Diputació per veure'n el
funcionament i, d'aquí a unes setmanes, ells mateixos protagonitzaran un ple.

Durant la visita, el president de l'ens, Miquel Noguer, els ha rebut i els emplaçat a conèixer per
dins la institució. "Els joves sou el futur d'aquest país i és important que conegueu, a fons i des
de dins, el funcionament de l'administració pública. A la Diputació, treballem perquè la vida
política estigui cada vegada més a prop vostre i perquè us en sentiu partícips", els ha etzibat.
En la visita també hi han estat presents un representant de cada grup polític amb representació.

"Amb aquest projecte, promovem els ODS 4 (Educació), el 16 (Pau, justícia i institucions sòlides)
i el 17 (Aliances per obtenir els objectius). Volem que els joves aprengueu què fa la Diputació i
també volem escoltar el que digueu», ha destacat el diputat d'ERC Joan Fàbrega.

Després de la trobada al saló de sessions, els alumnes, que estan cursant l'assignatura
optativa 'Ciutadania, política i dret', han pogut conèixer el funcionament de l'ens, amb
trobades específiques amb els representants dels diferents grups polítics, i també amb el
secretari i la interventora.

Dues visites a la Diputació

Aquest projecte pilot inclou dues visites més a la corporació. El proper 21 de febrer, es tornaran
a reunir amb els grups polítics i, posteriorment, presenciaran un ple ordinari de la Diputació.
Finalment, el 16 de març, ells mateixos protagonitzaran un ple en el qual debatran una
moció que hauran treballat prèviament a l'institut.

El projecte, doncs, pretén també esdevenir un "altaveu" per a aquests joves, perquè cadascun
d'ells hi pugui expressar les seves inquietuds polítiques. Aquestes visites seran enregistrades
i se n'editarà un petit reportatge que s'emetrà durant la tercera Jornada dels ODS, que la
Diputació de Girona organitzarà el proper 24 de març a l'Auditori Palau de Congressos de
Girona. Enguany, la temàtica tractarà sobre la joventut i el món local.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2023/02/01/neix-projecte-pilot-diputacio-escolteu-82287132.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/miquel-noguer/
https://www.diaridegirona.cat/tags/diputacio-de-girona/
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Mestres i professors a Catalunya: falta
formació, vocació o prestigi social?
El Departament d'Educació impulsarà a partir del curs vinent un projecte pilot que permetrà
que mestres i professors que s’acabin de graduar, quan surtin de la universitat, facin una mena
de MIR, una estada d'un curs en centres seleccionats per fer-los acompanyament a través
de mentors. Es tracta del programa Sensei, de residència inicial del docent de Catalunya.

Aquest curs se seleccionaran 60 centres, que oferiran aquesta experiència a partir del curs
vinent, quan es podran acollir fins a 250 docents de la borsa amb menys de tres mesos
d'experiència, 150 a primària i 100 a secundària. La idea és fer un testatge del projecte i
decidir si s'escala a tot el sistema i de quina manera.  

Mestres i professors a Catalunya: falta formació, vocació o prestigi social? 

 Freepik

Nous programes de formació, nou currículum, canvis en les metodologies a les aules… Quin
nivell de competències tenen ara els mestres i professors, com afronten tots aquests canvis i
com estan els nivells de vocació dels docents a Catalunya? Hem fet un recull d’opinions de
diferents entitats.

Quin nivell de coneixements tenen els docents? Estan prou preparats?

“El programa Sensei és positiu sempre que s’acompanyi amb tots els estaments d’una
persona que tingui expertesa, però això ja ho estem fent quan anem a les escoles”, diu Núria
Larroya, mestra d’infantil i presidenta de la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya. 

Llegeix també RAC1

https://www.rac1.cat/societat/20230201/104868/mestres-i-professors-catalunya-hi-prou-vocacio-i-nivell-formacio-dels-docents.html
https://www.rac1.cat/societat/20230131/104788/aixi-es-mir-educacio-vol-fer-mestres-i-professors-catalunya.html


Els mestres, segons ella, han de fer una evolució necessària per assolir el nivell de
coneixements pràctics que calen. “A la facultat no t’ho expliquen tot, ho entenem com un procés.
Malgrat això, la base dels docents que arriben als centres hi és, és bona”, diu.

Sergi Bertran és membre de l'equip impulsor de Clam Educatiu i professor de secundària.
“La competència dels professors va millorar amb la introducció del màster respecte al CAP, però
encara hi ha marge de millora perquè les exigències són molt altes: el professorat s’ha d’ocupar
de la part acadèmica de les seves matèries, però també de la mediació, de la gestió de l’aula per
promoure-hi la participació, de la part emocional… Ha millorat la competència dels docents,
però és insuficient; per tant, el programa Sensei el veiem molt bé”, afirma Bertran a RAC1.cat.

Ha millorat la competència dels docents, però és
insuficient

Sergi Bertran  membre de l'equip impulsor de Clam Educatiu i professor de secundària

Segons l'experiència subjectiva personal de Bertran després de treballar en tres centres i veure
arribar una vintena de nous professors a les aules, “no hi ha una disminució de les
competències docents respecte a fa uns anys, el que hi ha són reptes i exigències molt
superiors, són molt diversos”. 

Li demanem que ens posi alguns exemples comparant com s’ensenyava abans i com es fa ara.
“L’avaluació de l’alumne és molt més complexa ara que abans; abans es podien fer tres proves
l’any i fer la mitjana, i ara, en canvi, cada avaluació s’ha de fer de diferents maneres, no només
amb exàmens. S’han de valorar les activitats en grup, les competències socials i digitals de
l’alumne… La diversitat d’ítems a avaluar és molt més gran. Això abans no passava”,
explica.

L’avaluació de l’alumne és molt més complexa ara que
abans

Sergi Bertranmembre de l'equip impulsor de Clam Educatiu i professor de secundària



Els professors tenen més reptes i més exigències que fa uns anys. 

 Freepik

I què passa amb els professionals que fa 20, 30 o 40 anys que són a les aules? Com
enfoquen els canvis educatius a la pràctica, al dia a dia? “Hi ha formació permanent sobre
intel·ligència emocional, competències… Però el que marca més un docent són el primer i
segon any d’exercici, i per això hi ha aquests nous programes de residència i mentoria. Si al
principi de la carrera assoleixes una cultura de treball determinada, adoptaràs aquelles
competències millor; amb cursos posteriors és molt menys efectiu, perquè ja hi ha unes
conviccions”, explica Bertran.

És a dir, no sempre és fàcil adoptar nous sistemes educatius, quan fa molts anys que
ensenyes. “Els docents tenen moltes ganes de tirar endavant, s’informen, aprenen i es formen.
Ara, però, el nou currículum planteja una manera d’ensenyar a què no estem habituats, i això
ens fa perdre el nord. El saber absolut no el té el mestre ni existeix, és a descobrir per part de
l’alumne, amb acompanyament, però no és fàcil”, ens comenta Mar Hurtado, mestra de
primària i presidenta de l’associació de mestres Rosa Sensat. 

El nou currículum planteja una manera d’ensenyar a què
no estem habituats, i això ens fa perdre el nord

Mar Hurtadomestra de primària i presidenta de l’associació de mestres Rosa Sensat

"Encara tenim present la imatge del mestre que ho sap i ho explica, i el nen ha de rebre, i això
ha canviat. El mestre s’ha de saber situar en el nou paper, i per això les formacions que
presenta el departament ajudaran molt”, apunta la mestra de primària.

Els falta vocació, als docents?

Què ha passat amb la vocació dels mestres? La majoria de mestres i professors ho volen ser,
o ho són per la seguretat del lloc de treball i les condicions de treball a què aspiren? “Vocació és
una paraula que costa, perquè posar voluntarisme a la professió pot fer que es menystingui. El
prestigi de la nostra feina a la societat fa que tinguis interès per fer-la, i si la societat no veu la
importància de la nostra feina, poca gent s’hi apuntarà", explica Larroya.



Si la societat no veu la importància de la nostra feina, poca
gent s’hi apuntarà

Núria Larroyamestra d’infantil i presidenta de la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya

Segons aquesta mestra de primària, “la societat no valora la feina de mestres i professors.
La situació als serveis públics està molt tensada, i això fa que la professió no sigui atractiva". Ara
bé, "qui vol ser mestre és que en té ganes”, diu.

Per Bertran i el col·lectiu Clam Educatiu, “la vocació és desitjable i és positiu tenir-ne, però el
que és fonamental i no pot faltar és la competència docent. Si hi ha un mestre o professor
que té molta vocació, però té mancances greus en competència docent, patirà molt a l’aula, no
serà un bon professional. La vocació, entesa com a motivació, convicció de fer bé la feina,
empenta, és bona, però és més important la competència docent”.

La vocació és desitjable, però el que és fonamental és la
competència docent

Sergi Bertranmembre de l'equip impulsor de Clam Educatiu i professor de secundària

Un professor repartint els exàmens de selectivitat en una aula del Campus Terres de
l'Ebre de la URV, el 8 de juny del 2021 

 ACN

En el mateix sentit s’expressa Hurtado, de l’associació de mestres Rosa Sensat. “Ens centrem
en la paraula vocació com si ho hagués de salvar tot i fos el que necessita l’escola pública, i jo
em centraria a buscar professionals. L’escola pública necessita professionals, més que no
pas vocació. La professionalitat és saber què vols fer, què necessita el sistema, saber com s’ha
de treballar a les escoles, com s’evoluciona treballant en equip. La vocació et pot donar més
il·lusió o ganes d’anar cap a la professionalitat, però el que realment necessitem són
professionals”, conclou.



Segons Hurtado, “estem millor del que es veu des de fora, però sí que hi ha un cansament
pel que hem vist darrerament, el poc reconeixement social. Hi ha, però, professionalitat. Els
canvis que s’han proposat per part del departament, que ja havíem viscut amb Escola Nova 21 i
amb Xarxes pel Canvi i que ara s'ha materialitzat amb el nou currículum, ha remogut les aigües
del professorat, i sembla que estem enfadats, insatisfets, de vegades massa crítics, però la
professionalitat que hi ha sabrà donar fruit a tot això”.

Llegeix també Rosanna Carceller Escuder

Martí Paola


	2f0224d1daea127aa9a86c4946753fde4df06bbd723e251259b18e351078fa4a.pdf
	9df89f86dec2b68234e17cad3c0c60bdf4d2068ba2ea4815fa023b7d23538e9e.pdf
	Sumario

	728dc9a2bc741444f8dca6f7fbbc25e0db94eb0ed4aa8155f622cc4c8216d62e.pdf
	9df89f86dec2b68234e17cad3c0c60bdf4d2068ba2ea4815fa023b7d23538e9e.pdf
	Pressupostos de Catalunya 2023: 58 milions per combatre la segregació escolar
	Classes que no entenen el català i tutories fetes amb el traductor de Google: així és el dia a dia en una escola d'alta...

	a5c3ebf3c1858be0b6e73eb806dd041356a95d4f1a084dc666dfdeae0cbdc8fe.pdf
	9df89f86dec2b68234e17cad3c0c60bdf4d2068ba2ea4815fa023b7d23538e9e.pdf
	Ustec no acepta la fosilización de los recortes en los presupuestos
	Pressupost amb mirada social
	La històrica Escola del Carme de Sants tancarà el curs vinent per falta d'alumnes
	La escuela concertada Nostra Senyora del Carme de Barcelona cierra por falta de alumnos
	Vigilants contra el bullying
	L'Ajuntament porta la Copa Amèrica a les escoles amb Viu la Vela | Esports
	Més de 2,4 milions per millorar escoles
	L'escola Gabriel Castellà estrena un laboratori d'experimentació per als alumnes de 2 a 6 anys
	L'institut Virolet: sense  novetats per treure els barracons
	Dues línies d'ESO menys a l'institut Narcís Xifra de Girona
	Parets, contrari al tancament d'un grup de P3 a l'escola Lluís Piquer
	L'escola Alba de Reus participa en un programa de noves tecnologies
	Neix el projecte pilot 'Escolteu-nos' per donar veu als joves gironins i acostar-los a la política
	Mestres i professors a Catalunya: falta formació, vocació o prestigi social?


