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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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Cambray defensa un pressupost que
permet tenir “més mestres que en tota la
història” | Redacció | barcelona | Educació |
El Punt Avui
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, ha presentat aquesta tarda al Parlament un
pressupost que inclou un augment de 6.804 mestres al sistema educatiu català i un increment
d’entre el 6,2% i l’11% de pressupost segons es computin o no els fons finalistes del programa
europeu Next Generation. El conseller celebra els comptes “més alts de la història del
departament d’Educació i els més expansius”, a més de recordar que els 6.804 mestres que
s’hauran incorporat quan acabi el present curs situaran la dotació de professors com la més alta
“en tota la història del sistema educatiu català”.

L’augment de mestres i el descens de la població escolar farà que la relació sigui de menys de
deu alumnes per mestre també “per primera vegada” segons defensa el conseller d’Educació.

El projecte de pressupostos contempla destinar a educació un 6,2% més de despesa en termes
globals, uns 6.961 milions i un augment de despesa de 405 respecte als comptes de l’any
passat. Però segons explica EFE el percentatge és més elevat si no es tenen en compte els fons
finalistes MRR i FREACT1 del programa europeu Next Generation. Sense aquests, els fons
propis de la Generalitat destinats al departament creixen 677 milions, un 11% més que l’any
passat.

El 60% del pressupost es dedica a la remuneració de les plantilles de personal educatiu, un
volum global de 4.355 milions, 519,5 més que en l’exercici de l’any passat.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2250396-cambray-defensa-un-pressupost-que-permet-tenir-mes-mestres-que-en-tota-la-historia.html
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Comarques Local

n El Govern amplia a partir 
d’aquest any a tots els centres pú-
blics de Formació Professional  la 
programació de cursos per obte-
nir certificats de professionalitat. 
Un programa que es va iniciar el 
2019 en diversos instituts de Gi-
rona, en localitats com Olot, Bla-
nes, Figueres i Roses, on històri-
cament s’havia detectat dèficit 
d’oferta. També ho va fer a  les 
Terres de l’Ebre. Progressiva-
ment, s’ha anat estenent a altres 
comarques com els Pallars, el Pla 
d’Urgell, la Segarra, l’Urgell, o l’Alt 
Camp; entre d’altres, i s’han for-
mat més de 1.200 persones a tra-
vés de 75 cursos.  

Es tracta d’una formació que 
tradicionalment només s’impar-
tia als centres propis del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) o a través d’entitats col·la-
boradores, i que ara s’ampliarà a 
tots els centres públics d’FP amb 
l’objectiu de garantir arreu del 
país una àmplia oferta per refor-
çar la formació professional adre-
çada a persones que no treballen 
i volen obtenir una qualificació.  

L’ampliació dels cursos als 
centres públics d’FP la recull el 
conveni signat entre el Departa-
ment d’Educació, el SOC (del De-
partament d’Empresa i Treball) i 
l’Agència de Formació i Qualifi-
cació Professionals de Catalunya 
(del Departament de Presidèn-
cia). Aquest conveni consolida i 
estén el pla pilot que s’ha desple-
gat els darrers tres anys per im-

partir certificats als centres de 
formació professional del sistema 
educatiu en territoris on no es po-
dien cursar determinades espe-
cialitats demandades pel teixit 
productiu. 

Ara, l’acord permetrà reforçar 
i planificar conjuntament arreu 
del territori una àmplia oferta per 
reforçar la formació professional 
adreçada a persones que no es-
tan treballant i volen obtenir una 

qualificació. Tradicionalment, 
aquest tipus d’ensenyament per 
obtenir un certificat de professi-
onalitat s’impartia exclusivament 
als centres propis del SOC o a tra-
vés d’entitats col·laboradores. 
Amb l’entrada en vigor de la nova 
llei orgànica de formació profes-
sional s’ha consolidat un únic sis-
tema que permet als centres on 
fins ara s’han executat cicles d’FP 
comptar amb aquesta nova tipo-

logia de formació, adient per do-
nar resposta als perfils professio-
nals requerits pel teixit productiu. 

Per oferir aquesta formació es 
disposa d’un pressupost de 
18.975.000 euros que aportarà el 
SOC. Es preveu formar unes 4.200 
persones. Els cursos s’estendran 
fins al juny de 2024 i la planifica-
ció i disseny de l’oferta anirà a càr-
rec del Departament d’Educació, 
seguint els informes de prospec-

tiva de l’Agència de Formació i 
Qualificació Professionals de Ca-
talunya, d’acord amb el marc de 
diàleg social permanent de la Co-
missió Rectora del Sistema 
FPCAT. 

La iniciativa s’adreça, majori-
tàriament, a persones treballado-
res demandants d’ocupació i que 
no estiguin ocupades. Tanmateix, 
també també s’hi poden acollir 
fins a un 30% de persones ocupa-
des. Es podran cursar certificats 
de professionalitat a través d’una 
formació completa o modular, de 
manera que progressivament es 
podran anar adquirint compe-
tències professionals que ja per-
metran l’exercici d’una professió. 

Segons el Govern, aquesta ini-
ciativa també constitueix un pas 
endavant de cara a la creació dels 
futurs centres de Formació Pro-
fessional integrada. Són centres 
de formació que oferiran els ser-
veis bàsics del Sistema de Forma-
ció i Qualificació Professionals, i 
que es constituiran com a refe-
rents formatius sectorials i terri-
torials. 

Els centres públics d’FP tindran cursos 
per obtenir certificats de professionalitat
u El Govern implanta a partir d’aquest curs la iniciativa que va començar l’any 2019 a diferents instituts de les comarques 
gironines uPer oferir aquesta formació es disposa de gairebé 19 milions d’euros que aportarà el Servei Públic d’Ocupació

ACN. GIRONA 

Alumnes en un curs de formació professional de fusteria. DdG

Es preveu formar a 
unes 4.200 persones, 
amb els cursos que 
s’allargaran fins al juny 
de 2034

Conversa amb Manel Alías

www.premiscarlesrahola.cat/setmana-dels-rahola-2023

Dilluns 6 de febrer a les 18 h
Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona

«Des de Rússia amb dolor»
La guerra d’Ucraïna i les complexitats de la política russa, 
explicades per l’enviat especial de TV3 i Catalunya Ràdio
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Brussel·les adverteix de la importància que
la Generalitat faci complir el 25% de castellà
a les escoles a Catalunya
 La vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de l’Estat de dret, Vera Jourová, ha
insistit en la «importància» que la Generalitat doni compliment del 25% d’hores lectives en
castellà a les escoles catalanes, tal com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC).  «Voldríem remarcar la importància que totes les institucions públiques
respectin sempre i apliquin al complet totes les decisions judicials, dins del ple respecte de
l’Estat de dret i de l’ordre constitucional espanyol», escriu Jourová, membre del partit liberal
ANO 2011, en una carta a l’eurodiputada de Ciutadans Maite Pagazaurtundúa a la qual ha tingut
accés a Europa Press.

 La vicepresidenta comunitària respon així a una missiva anterior de l’eurodiputada, que en
diverses comunicacions a l’Executiu comunitari en els últims mesos ha denunciat el
«desacatament» de sentències judicials i la manera en què això suposa una «discriminació»
dels alumnes la llengua materna dels quals és el castellà.

Escrit de denúncia

 La tardor passada, Pagazaurtundúa va denunciar en un escrit a Jourová la «intimidació i
assetjament violent contra una organització d’estudiants demòcrates per part d’independentistes
identitaris excloents a Catalunya» –després que un grup d’estudiants destrossessin una
carpa informativa de la plataforma S’ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)– i va criticar que «ni les autoritats acadèmiques, ni regionals ni nacionals» actuïn per
evitar aquest tipus d’incidents. L’eurodiputada també va insistir que a Catalunya es produeixen
«constants violacions dels drets civils» que segons la seva opinió es produeixen «instigades pel
govern independentista», cosa que contribueix que la situació es cronifiqui i aquestes violacions
de drets fonamentals estigui prenent «naturalesa sistèmica».

 En la seva resposta, Jourová agraeix a Pagazaurtundúa la seva carta sobre «les condicions de
la llibertat d’expressió en les institucions acadèmiques de Catalunya» i afirma que la Comissió
Europea «confereix gran importància a la llibertat d’expressió i a la llibertat acadèmica,
consagrades a la Carta de Drets Fonamentals de la UE».

Competència estatal

Notícies relacionades

La responsable comunitària explica la seva limitació per actuar perquè, de manera
general, és competència dels Estats membres fer complir els drets fonamentals que
protegeix aquesta Carta comuna. Per això, afegeix, en aquest cas «correspon a les autoritats
espanyoles, incloses les judicials, assegurar que els drets fonamentals siguin respectats de
manera efectiva i protegits d’acord a la legislació nacional i les obligacions internacionals de
drets humans».

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230204/brusselles-adverteix-generalitat-complir-25-hores-en-castella-escoles-catalanes-82484106
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220510/sentencia-tsjc-matematicas-castellano-escuelas-cataluna-13636042


 En aquest sentit, Jourová confirma que l’Executiu comunitari «està al corrent de la llei aprovada
pel Parlament regional que regula l’ús de les llengües en institucions educatives a Catalunya»,
així com del recurs d’inconstitucionalitat que el Tribunal Constitucional «està actualment
estudiant».  «Voldríem remarcar la importància que totes les institucions públiques respectin
sempre i apliquin al complet totes les decisions judicials, dins del ple respecte de l’Estat de dret i
de l’ordre constitucional espanyol», conclou la vicepresidenta responsable d’Estat de dret.
 «Tingui la seguretat que la Comissió segueix compromesa a defensar la independència
judicial en tots els estats membres i continuarà treballant amb les autoritats espanyoles per
promoure l’Estat de dret en el marc de l’informe anual sobre Estat de dret», conclou la política
txeca. 
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Cambray afirma que los Presupuestos para
Educación de 2023 "son los más altos de la
historia"

Cambray afirma que los Presupuestos para Educación de
2023 "son los más altos de la historia"

Insta a Junts a que "por responsabilidad" se sume al acuerdo y apoye las cuentas

03/2/2023 - 18:56

Insta a Junts a que "por responsabilidad" se sume al acuerdo y apoye las cuentas

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha puesto en valor que los Presupuestos
de la Generalitat para 2023 "son los más altos de la historia del departamento de Educación" en
Catalunya, con 6.826 millones de euros --sin incluir fondos europeos y otros fondos--, y que
permitirá incrementar en 6.804 las dotaciones de profesorado.

En su intervención en comisión en el Parlament este viernes para presentar los detalles de las
cuentas de Educación, Cambray ha remarcado que se trata de los Presupuestos "más
expansivos", ya que suponen un incremento de 675 millones de euros con respecto al 2022, un
11% más.

Se destinarán un total de 302,6 millones --192 millones sin incluir los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia-- a la inversión total en la etapa de 0 a 3 años, lo que supone un
50% más que en 2022; 9,5 millones para el retorno de la deuda con ayuntamientos; 84,7
millones --52,3 millones más que en 2022-- para garantizar la gratuidad del P2.

Concretamente, sobre la medida de la gratuidad del P2 que comenzó en septiembre de 2022, ha
informado de que se han beneficiado en el curso 2022-2023 un total de 41.000 alumnos: 28.949
en las guarderías públicas y 12.184 en las privadas --no hay concertada en las guarderías--.

Además, las cuentas de Educación prevén una inversión de 4.066 millones para el personal
docente --497 millones más que en 2022, para alcanzar las 6.804 dotaciones en 2023--; 4.355
millones para remuneraciones de personal --519,5 millones más--; y 289 millones para personal
PAS y PAE --22,5 millones más que en 2022 y lograr un total de 307 dotaciones--.

RATIOS, FINANCIACIÓN Y SEGREGACIÓN 

Cambray ha defendido la apuesta por la reducción de ratios progresiva en los ciclos de
Educación infantil y que la previsión es que en nueve años las escuelas "tengan 20 alumnos por
aula"; y también ha afirmado que se continúa con el proceso de estabilización de interinos --

http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/3556344/cambray-afirma-que-los-presupuestos-para-educacion-de-2023-son-los-mas-altos-de-la-historia/


iniciado en 2018--, y ha confiado en que se llegará a 2024 con un 8% de interinos --frente al 34%
del 2018--.

Por otro lado, ha señalado que se destinarán 5.556 millones --621 millones más que en 2022, un
12% superior-- a la financiación del servicio educativo público de Catalunya, y 1.269 millones --
53,5 más, lo que supone un incremento del 4,4%-- a la escuela concertada, para "incrementar
los recursos para el acompañamiento del alumnado vulnerable".

Ha apuntado a que habrá 55 millones para el despliegue del Pacto contra la segregación
escolar; 28,3 millones irán al Plan de mejora de oportunidades educativas; se destinarán 591
millones para la educación inclusiva, llegando a 12.003 profesionales --934 dotaciones más que
en 2022-- y 29,4 millones para monitores de apoyo; y que se aumenta la detección de alumnado
vulnerable al 18% en este curso.

INFRAESTRUCTURAS Y FP 

Por otro lado, ha afirmado que 204 millones se invertirán en la mejora de infraestructuras
educativas; 102 millones irán dirigidos a las mejoras de envolventes y cierres para la mejora
energética y el confort térmico, sobre todo en institutos; 10 millones para retirar el fibrocemento --
amianto--; y que se seguirá desplegando el Plan de educación digital con 157,1 millones.

Ha insistido en el impulso que el departamento quiere dar a la FP, dotándola de 580,4 millones,
donde se incluye 497 millones para personal docente y alcanzar las 9.209 dotaciones; y 33
millones para la equiparación salarial del cuerpo de profesorado técnico de FP.

GRUPOS 

La socialista Esther Niubó ha celebrado el acuerdo de Presupuestos y ha destacado el
incremento de profesionales para reforzar la atención del alumnado con necesidades; Francesc
Ten (Junts) ha cargado contra ERC por considerar que "en ningún momento ha tenido una
actitud sincera para entrar a negociar los Presupuestos con Junts" y tilda las cuentas en
Educación de insuficientes.

El diputado de Vox Manuel Acosta ha tachado al Govern de irresponsable por no haber
aprobado aún los Presupuestos y ha insistido en eliminar los barracones; la 'cupaire' Nogay
Ndiaye ha asegurado que son "los Presupuestos de las privatizaciones" y ha afeado que se
destine una ayuda de 800 euros por alumno de guarderías privadas; Jordi Jordan (comuns) ha
pedido garantizar que los recursos para Educación se acaban destinando de forma correcta.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha considerado que no se ha destinado suficiente dinero a la
reducción de los barracones; Lorena Roldán (PP) ha avanzado que su partido presentará
enmienda a la totalidad y cree que la partida de Educación está lejos del 6% del PIB; y la
republicana Mònica Palacín ha invitado a Junts a sumarse al acuerdo de los Presupuestos y le
ha replicado: "En todo caso quien renuncia o abandona a la ciudadanía es Junts".

En su respuesta a los grupos, Cambray ha insistido en que este año se mantendrá el avance del
curso escolar con fechas similares a las de septiembre de 2022; ha defendido la apuesta del
departamento por el uso del catalán en los centros educativos; y ha pedido a Junts que "por



responsabilidad" se sume al acuerdo y vote a favor de las cuentas. 
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7LLEIDA
SEGRE 
Dissabte, 4 de febrer del 2023

Mapa amb tots 
els recursos 
educatius que  
hi ha a la ciutat
Mostra l’oferta  
de diferents àmbits

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Paeria posa a dis-
posició de famílies i professi-
onals de l’àmbit educatiu una 
nova eina que els permetrà 
buscar els recursos i opor-
tunitats educatives que ofe-
reix la ciutat. Es tracta d’un 
mapa en línia en què es pot 
trobar l’oferta vinculada als 
recursos formatius, culturals, 
esportius, de lleure o d’inter-
venció socioeducativa, entre 
altres, que estan disponibles. 
Hi apareixen les escoles bres-
sol, les escoles i instituts, les 
Associacions de Famílies 
d’Alumnes (AFA), així com 
les escoles de música i els re-
cursos artístics o d’idiomes. 
La tinent d’alcalde i regido-
ra d’Educació, Sandra Cas-
tro, va explicar que aquest 
mapa permetrà conèixer  
el volum de l’oferta d’acti-
vitats, que es podran filtrar 
per zones escolars, barris o 
els centres que agrupen. La 
Paeria va presentar el mapa 
en línia a professionals del 
sector.

Nadal anuncia 
més diners per  
a les universitats
S’abarateixen les 
segones carreres

FINANÇAMENT

❘ BARCELONA ❘ El conseller d’Uni-
versitats, Joaquim Nadal, va 
dir ahir que els nous pressu-
postos preveuen més finan-
çament per a les universitats 
i la investigació. Així ho va 
defensar en comissió parla-
mentària, en la qual va deta-
llar que es destinaran un total 
de 1.236,3 milions d’euros a 
les universitats, centres d’in-
vestigació i grans infraestruc-
tures d’investigació i 132 mi-
lions d’euros per millorar les 
condicions laborals del perso-
nal. També va dir que destina 
una partida per equiparar els 
preus dels crèdits de les se-
gones i successives carreres 
al de les primeres per als ja 
titulats i 125 milions per ga-
rantir l’equitat en l’accés a la 
universitat.

Els sindicats insten  
la Paeria a revisar tots  
els serveis privatitzats

LABORAL CONVENI

S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ La secretària general de 
CCOO a Lleida, Cristina Ro-
dríguez, va instar ahir l’ajunta-
ment a revisar “tots els serveis 
municipals la gestió dels quals 
es troba en mans privades” per 
analitzar-ne la possible munici-
palització. Així ho va reclamar 
durant la presentació del balanç 
anual del Pacte Social de l’ajun-
tament amb CCOO i UGT, els 
sindicats majoritaris, amb l’ob-
jectiu de millorar i defensar els 
drets dels treballadors, ciutada-
nia i col·lectius amb problemes 
d’inclusió social. “Considerem 
que el millor mètode de gestió 
és la via directa, i hem d’avan-
çar i millorar en aquest àmbit”, 
va assenyalar Cristina Rodrí-
guez. Per la seua part, el seu ho-
mòleg d’UGT, José Luis Aguilà, 

també va instar l’ajuntament 
“a avançar cap a la digitalit-
zació de les administracions i  
revisar la guia de contrac-
tació pública així com cre-
ar un observatori d’igualtat i  
serveis laborals”. Malgrat recla-
mar millores, els dos sindicats 
es van mostrar satisfets amb 
l’impacte que està tenint el Pac-
te Social. Per la seua part, la 
tinent d’alcalde Jordina Freixa-
net va detallar que de les 214 
accions que es van fixar en el 
Pacte Social per dur a terme 
l’any 2022 es van complir la 
gran majoria, el 96,2 per cent 
del total. Entre aquestes accions 
hi ha la d’ampliar les parades 
del transport a demanda de 
l’Horta, fer un cens d’habitatges 
buits o la fira de la contractació 
pública.

Alumnes abans d’iniciar la selectivitat el juny passat a la UdL.

SEGRE

J.MARTÍ
❘ LLEIDA ❘ El Govern deixarà de 
facilitar aquest curs als més de 
700 instituts i escoles de tot Ca-
talunya que imparteixen Bat-
xillerat les dades comparatives 
dels resultats dels seus alumnes 
en la selectivitat, al·legant que 
“la difusió d’aquestes dades im-
plicaria afavorir la segregació 
escolar, cosa que està prohibida 
per la normativa vigent en ma-
tèria d’educació.” Així figura en 
el mail que dijous va enviar a 
totes les direccions la secretària 
general del Consell Interuni-
versitari de Catalunya, organis-
me que depèn del departament 
d’Universitats.

Fins a aquest curs, el Govern 
notificava a cada centre el lloc 
que ocupava la nota mitjana ge-
neral dels seus alumnes entre el 
total. No hi havia un rànquing 
de centres, sinó que únicament 
es detallava a cadascun el per-
centil (entre els 25% millors, 
del 25% al 50%, del 50% al 
75% i entre els 25% últims) en 
què es trobava i el lloc concret 
que ocupava. Així mateix, els 
donava l’estadística concreta 
de la mitjana dels seus alumnes 
per assignatures i la comparació 
amb la mitjana catalana, tot i 
que en aquest cas, cada centre 
podrà elaborar-la al tenir les ac-
tes dels seus alumnes.

Aquesta notificació ha pro-
vocat malestar a les direccions 

El Govern veta als centres dades 
comparatives de la selectivitat
No podran saber si els resultats dels seus alumnes figuren entre els millors o els 
pitjors || El Consell Interuniversitari al·lega que ho fa per evitar la segregació

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

dels centres, ja que no podran 
conèixer com evolucionen els 
resultats dels seus alumnes en 
comparació amb els d’altres. 
“Em sembla molt malament”, va 
indicar el director d’un institut. 
“Nosaltres en els últims cursos 
havíem millorat i érem entre 

els 200 primers i aquesta dada 
ens permetia tenir una idea de 
com estàvem a nivell compara-
tiu”, va afegir. Va precisar que 
“entenc que no vulguin que 
aquest rànquing es faci públic, 
i nosaltres només l’utilitzàvem 
a nivell intern, però el que cal 
fer és apel·lar a la responsabili-
tat de cada centre en lloc de no 
facilitar dades”.  La seua homò-
loga d’una escola concertada va 
considerar que aquesta decisió 
va en contra del que succeeix 
“a tots els sectors de la societat, 
que busquen reflectir-se en les 
experiències d’èxit”, i va criticar 

MALESTAR

Directors consideren 

injustificada aquesta 

mesura i diuen que és bo 

saber “on estàs posicionat”

que Educació es reservi aques-
tes dades en lloc de facilitar-les 
als centres. “Això no és demo-
cràtic”, va destacar, i va agregar 
que “saber on estàs posicionat 
t’ajuda a avançar”. Un altre di-
rector va dir que “ara no sabrem 
si estem ben posicionats o no”, i 
va veure ridículs els arguments 
que dona el Consell Interuniver-
sitari per no continuar donant 
aquestes dades.

Més docents que mai

D’altra banda, el conseller 
d’Educació, Josep Gonzà-
lez-Cambray, va subratllar ahir 
que el creixement del pressu-
post del seu departament farà 
que Catalunya tingui “més mes-
tres que mai en la història” al 
consolidar-ne 6.804 més. Així 
mateix, va dir que reforçaran la 
partida per avançar en la gra-
tuïtat de l’etapa de 0 a 3 anys 
i que aquest curs 41.000 nens 
s’han beneficiat de la gratuïtat 
d’Infantil-2 (I-2).
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Per què el 'MIR dels mestres'? - Anna
Jolonch
Com podem voler que una persona aprengui a nedar si no s’ha tirat encara a la piscina? I si és a
la piscina per aprendre’n, sobretot, hem de procurar que no ho faci mai sola. Ha d’estar ben
acompanyada per algú que en sap i que neda al seu costat. M’agrada citar aquesta imatge
senzilla que ens va oferir en Francesc Pedró (Unesco) el dia que el departament d’Educació va
presentar el nou programa de residència inicial docent. És una forma clara i visual d’explicar
com és d’important que un docent comenci a treballar acompanyat i que ho faci al costat d’un
bon mestre o una bona mestra. També ens va deixar clar que això és el que afirmen des de fa
anys la recerca educativa i els grans organismes internacionals. I hem d’afegir-hi que també a
Catalunya, on les universitats, i en concret el programa de Millora de la Formació i la Innovació
docent (MIF), fa anys que s’orienten a promoure millores en la formació inicial i advoquen per la
implementació d’un programa de residència inicial docent, que sabem que és la millor formació
per als mestres novells. Som els primers a posar-ho en pràctica a l’Estat, però a Europa ja són
19 dels 27 membres de la UE els que fan programes similars de formació dels nous docents en
un centre durant un o dos anys. Programes on els mentors juguen un paper crucial en el
desenvolupament dels que s’inicien. També es fan programes de residència, tot i que molt
diferents, per a altres professionals, com els metges, i per això la premsa li ha donat un nom que
crea molta confusió: “MIR dels mestres”.

Per què és tan important formar bé els docents? Perquè sabem que la qualitat docent és el factor
determinant dels bons resultats educatius dels alumnes. L’impacte és flagrant quan som en
contextos on s’acumulen els desavantatges. Els efectes d'un ensenyament d'alta qualitat són
especialment significatius per als alumnes desfavorits. Hi ha estudis que demostren que durant
un curs escolar els alumnes en desavantatge guanyen un any i mig d'aprenentatge amb un
professor efectiu i només mig any amb un docent de baix rendiment. En altres paraules: per als
alumnes més vulnerables la diferència entre un bon professor i un de dolent equival a
l’aprenentatge d’un any (Sutton Trust, 2011). Sabem, doncs, que els millors mestres haurien de
ser allà on hi ha més reptes i més complexitat a l’hora d’exercir la professió. Ara bé, també
sabem com és d’important que els docents estiguin ben preparats. I això es juga de manera
clara en els primers anys d’exercici de la carrera docent. 

Sabem com és d’important que els docents estiguin ben preparats. I això es juga de manera
clara en els primers anys d’exercici de la carrera docent

Per què un any de residència docent? Perquè sabem que quan més aprenen és quan arriben a
les aules i han de començar a nedar mentre resolen tota mena de problemes. Per això convé
que ho facin acompanyats per un mentor i que treballin en codocència amb altres docents. Que
no ho facin sols. Hi ha evidències de la investigació que diuen que la mentoria efectiva pot tenir
un efecte positiu en molts aspectes de la vida professional del nou docent, millorant la pràctica a
l'aula, el seu benestar, la seva reflexió i les habilitats de resolució de problemes. També pot
contribuir a augmentar la confiança i reduir la sensació d'aïllament que poden experimentar els
primers anys. Al seu torn, això condueix a augmentar la satisfacció laboral i pot reduir la taxa de
desgast i d’abandó de la professió docent, que en molts països és un problema greu. També per
al docent que fa la mentoria és una oportunitat de continuar aprenent, de sentir-se valorat i de
créixer professionalment. 

https://www.ara.cat/opinio/mestres-mestres-anna-jolonch_129_4616895.html


Som davant d’un canvi radical en la carrera dels mestres. Perquè és una oportunitat d’or de
canviar la cultura docent. Els docents hauran après des dels primers anys a treballar de manera
col·laborativa allà on tots han d’estar acompanyats i no sols. S’ha acabat allò d’un mestre, una
aula. Ja n'hi ha prou que els alumnes hagin de tenir un professor que no se’n surt i que els faci
perdre l’oportunitat d’aprendre. Perquè no es tracta només d’una relació privada entre el mentor i
el docent novell, sinó que el programa de residència docent es vol desenvolupar en el context
de centres educatius formadors, on els docents col·laborin ells amb ells i aprenguin els uns dels
altres, creant comunitats professionals de pràctica, i sent capaços d’aprendre junts com
respondre als grans reptes amb què es troben en un món que canvia de manera accelerada.
Tots plegats introduiran l’observació d’aula, la recerca i l’avaluació entre iguals. I el que és més
important: una identitat professional que fa del docent un aprenent al llarg de tota la seva carrera.
Ningú no pot continuar ensenyant si no és capaç de continuar aprenent.

Anna Jolonch és doctora en ciències de l'educació

Portada
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Una de les ponències en la ‘XX Jornada Lleimat’.

GERARD HOYAS

MARC CARBONELL

❘ LLEIDA ❘ L’equip ICE Lleimat de 
matemàtiques va celebrar ahir 
la XX Jornada Lleimat: engan-
xa’t a les mates, impulsem-les.
Més de cinquanta professors 
de matemàtiques van partici-
par en l’acte, que va comptar 
amb la ponència del catedràtic 
Joan Folguera i els tallers dels 
professors Joan Sangrà i Bernat 
Ancochea. Va tenir lloc també 
una conferència de Purificación 
Montesinos, Loreno Lozano i 
Maria Elvira García, membres 
de la Societat Madrilenya de 
Professors de Matemàtiques 
Emma Castelnuovo.

En la jornada es van dur a 
terme diferents xarrades, així 
com propostes educatives espe-
cífiques i tallers virtuals a do-
cents de Primària i Secundà-
ria amb l’objectiu de presentar 
bones pràctiques en les classes 
de matemàtiques que perme-
tin donar una visió creativa de 
l’assignatura per afavorir així 
l’aprenentatge dels alumnes.

Des de l’organització de l’es-

Professors de matemàtiques analitzen 
noves fórmules per ensenyar-les
Ponència del catedràtic Joan Folguera, que anima a fer-les més atractives

DOCENTS EDUCACIÓ

deveniment van valorar molt 
positivament la implicació dels 
professors inscrits, que “van 
decidir passar un dissabte al 
matí descobrint noves formes 
d’aprenentatge per als seus 
alumnes”. Tot i així, van indi-
car que el nombre de partici-
pants en les edicions anteriors 

a la pandèmia va ser notable-
ment superior. “El coronavirus 
ens ha trencat una mica la di-
nàmica tan positiva que portà-
vem els últims anys, amb més 
de cent inscrits, però l’any que 
ve intentarem convidar alguna 
personalitat més mediàtica per 
atreure així un major nombre 

de docents”, van explicar des 
de l’organització.

Una assignatura costosa

“En la conferència he pre-
sentat mètodes educatius que 
he anat experimentant al llarg 
de la meua carrera, i m’enor-
gulleix l’atenció i interès que 
han mostrat els assistents”, va 
explicar el catedràtic Joan Fol-
guera. “No sé si l’ensenyament 
de les matemàtiques és encara 
massa tradicional, però en al-
guna cosa coixegem perquè és 
una de les assignatures que més 
costen als nens. No crec que no 
agradin, sinó que costen massa 
a alguns alumnes pel nivell de 
raonament que suposen, i els 
decauen els ànims”, va afegir. 
“Hem de fer el possible perquè 
tots puguin gaudir amb una as-
signatura tan bonica i impor-
tant”, va concloure.

Folguera ha estat professor 
de matemàtiques durant 36 
anys. Ara fa tallers, xarrades i 
exposicions matemàtiques dins 
i fora de Catalunya.

Conveni per 
assessorar i formar 
persones a l’atur

LABORAL

❘ LLEIDA ❘ L’Institut Municipal 
d’Ocupació (IMO) i la Co-
ordinadora de Gent Gran i 
voluntariat Sènior han fir-
mat un conveni per fer un 
projecte de mentoria socio-
laboral aquest mateix any. 
Consisteix que un voluntari 
amb experiència laboral i de 
vida doni suport i acompanyi 
altres persones que busquen 
feina.

La Descomunal crea 
podcasts per explicar 
els seus objectius

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ La comunalidad urba-
na de Lleida La Descomunal 
ha creat un cicle de podcasts 
amb què vol donar a conèixer 
a la ciutadania els seus ob-
jectius i accions. De moment 
n’han publicat set i estan dis-
ponibles al seu web (ladesco-
munal.cat). Aquesta comu-
nalitat actua als barris de la 
Mariola, Turó de Gardeny i 
Pius XII i col·labora amb la 
Paeria i la Generalitat.

Larrosa presenta el seu eslògan electoral: 
“Compromís, treball, diàleg, solucions”

POLÍTICA ELECCIONS MUNICIPALS

❘ LLEIDA ❘ El candidat del PSC a les 
eleccions municipals per Lleida, 
Fèlix Larrosa, va presentar ahir 
el seu eslògan de campanya: 
“Compromís, treball, diàleg, 
solucions.” Una consigna amb 
què l’alcaldable socialista vol 
demostrar que “el PSC conti-
nua sent el canvi positiu per a la 
ciutat de Lleida amb propostes, 
compromís i treball amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de 

vida dels lleidatans”. L’eslògan 
es va presentar a la seu dels so-
cialistes en un acte en el qual 
Larrosa va assegurar que “el 
millor està per arribar” i que la 
seua formació “ha demostrat 
durant aquest mandat que sem-
pre estem pendents de presen-
tar iniciatives amb humilitat, 
prosperitat i esperança, pen-
sant i escoltant activament la 
ciutadania”. 

D’altra banda, la seua cap de 
campanya, la regidora Cristina 
Morón, va assenyalar que Lar-
rosa “representa el rigor, la co-
herència, la capacitat de treball, 
la proximitat i el compromís per 
tirar endavant Lleida” i que se 
centraran en la preservació del 
patrimoni, generar noves opor-
tunitats, consolidar Lleida com 
un hub agroalimentari i fer una 
ciutat més verda i segura.Fèlix Larrosa, al costat del lema de la campanya per a les municipals.

PSC LLEIDA
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Els barracons del 
Virolet, aquesta 
setmana / AINA 

TORRES

Els pressupostos de la Genera-
litat per al 2023 preveuen 1,07 mi-
lions d’euros per ampliar el Viro-
let i convertir-lo en una autèntica 
escola institut. Els alumnes de se-
cundària estudien avui en barra-
cons: s’ha de crear un nou espai 
destinat a l’ESO, al costat de l’edi-
fici d’infantil i primària. La previ-
sió econòmica total per a l’equi-
pament és de 4,9 milions d’euros, 
repartits en partides del 2022 i 
2023. “És un gran pas per comple-
tar el Virolet”, assegura el direc-
tor general de Centre Públics, Je-
an-Marc Segarra, en declaracions 
al Diari.

El Govern de la Generalitat ja 
ha assignat els diners, però fal-
ta saber el calendari de les obres. 
Qualsevol nou equipament edu-
catiu necessita entre tres i els cinc 
anys per a enllestir-se. Segarra no 
marca una data, però es mostra 
optimista: “En el cas del Virolet, 
estarem en la forquilla més baixa, 
perquè es tracta de construir un 
espai complementari, no un edifi-
ci des de zero”.

Les famílies del Virolet es-
tan preocupades i demanen que 
l’equipament estigui construït 
abans del curs 2025-2026 perquè 
es pugui encabir tots els alumnes. 
“Si no, serà un drama absolut”, avi-
sa el portaveu dels pares. Segarra 
entén la inquietud de les famílies, 
però remarca que “encara que no 
sembli que no es fa la feina”, el De-
partament va “tan ràpid com pot 
perquè els alumnes tinguin una 
educació digna”.

Enrocats amb el terreny
La tramitació inclou nou fases: 
un procés participatiu per definir 
el document pedagògic d’espais, 
encarregar el projecte d’obra, li-
citar, adjudicar i licitar les actuaci-
ons, entre d’altres. L’institut pre-
vist al Virolet està, de moment, en 
la fase 0 de 9: l’obtenció del solar 
per part de l’Ajuntament, d’uns 
9.600 metres quadrats, ubicat 
entre els carrers Copenhaguen, 
Varsòvia i Berlín.

El terreny està segregat en dues 
finques, una on hi ha l’escola d’in-
fantil i primària –ja construïda– i 

l’altre on hi ha l’institut en barra-
cons. L’Ajuntament de Sabadell 
assegura que l’obra no avança per-
què Educació no ha fet els deures: 
asseguren que falta un acord for-
mal per unificar dues parcel·les i 
demanar la cessió definitiva del 
terreny.

El departament ho nega i, de 
fet, passa la pilota a l’Ajuntament. 
“La primera finca es va demanar 
formalment l’any 2017 i la segona, 
l’11 de març de 2022. Després s’ha 
realitzat un seguiment, però no és 
necessari fer cap petició més”, in-
dica. “El que necessitem és que 
l’Ajuntament ens cedeixi el solar 
lliure de servituds, de forma pa-
trimonialment impecable. La fin-
ca ha d’estar condicionada perquè 
puguin entrar les excavadores”, 
exposa Segarra, que deixa clar. “Si 
ens haguessin donat la parcel·la 
abans, ens hi hauríem posat abans. 
Ja teníem la partida aprovada de 
l’any 2022”.

ENSENYAMENT  Caldran entre tres i cinc anys per tramitar 
i executar les obres. El director general de Centres 
Públics assegura: “Estarem en la forquilla més baixa”

Educació posa un 
milió per a l’institut 
Virolet el 2023
Albert Acín Serra  •  @acinalbert #Virolet  #Sabadell

“Encara que 
sembli que no 
es fa la feina, 
Educació va 
tan ràpid com 
pot”

Se n’ha parlat molt les darreres 
setmanes, sobretot per les seves 
implicacions ètiques i morals. El 
famós ChatGPT és un model ge-
neratiu i predictiu de text que és 
capaç d’interpretar paraules i pro-
duir de forma autònoma resums o 
redaccions a partir de les seves di-
mensionades bases de dades. Una 
intel·ligència artificial on-line amb 
una experiència d’usuari molt sen-
zilla i uns resultats extraordinaris. 
Així ho descriu el professor de 
l’Escola Pia i autor del blog Apple-
jux, Christian Negre, que apun-
ta que ara la novetat és que “s’ha 
obert al públic i s’ha convertit en 
una autèntica revolució”.

“Encendries foc fregant dues 
fustes? Oi que no?”, diu referenci-
ant que els estudiants troben en el 
programa una fórmula resolutiva i 
ràpida per fer un acompanyament 
a les tasques diàries de l’escola.

Opinions dividides a les aules
Aquest programa ha generat con-
trovèrsia a la cuneta educativa i ha 
obert el debat entre docents i pe-
dagogs: ChatGPT és una opor-
tunitat o una amenaça a les aules? 
Negre reconeix que “la situació 
està polaritzada: en algunes es-

coles es busca la manera d’intro-
duir-ho i en d’altres es tendeix a la 
prohibició”. El docent, que troba 
comprensibles les dues tendèn-
cies, sosté que “és entenedor que 
hi hagi escoles que en restringei-
xin l’excés perquè pot ser disrup-
tiva, sobretot a l’educació superi-
or on moltes de les avaluacions es 
fan amb treballs escrits”.

Hi ha docents, però, que con-
viden a veure l’eina amb una mira-
da amable. Bé és cert que fa temps 
fer servir la calculadora estava pro-
hibit, i que avui en dia és indispen-
sable a l’estoig; un símil que el pro-
fessor comparteix per recordar 
que “la comunitat educativa no 
pot donar-li l’esquena, sinó que 
ha d’entrar en debat”. Un punt de 
partida, diu, per “aquells profes-
sors que demanen el mateix tre-
ball de documentació any rere 
any”, que hauran de readaptar-se si 
volen evitar “gols per l’esquadra”.

Un grup d’estudiants, fent feina a la biblioteca / DS

ChatGPT (o com fer 
treballs en segons): 
oportunitat o amenaça?
Sergi Gonzàlez Reginaldo  •  @sergigonzz

Vols llegir 
la notícia 
completa? La 
pots consultar 
al nostre web 
diaridesabadell.
com a través 
d’aquest codi QR.
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La segregació escolar baixa entre un 25% i
un 30% als col·legis i instituts de Girona -
Social.cat
ACN

La segregació escolar ha baixat entre un 25% i un 30% als col·legis i instituts de Girona. Ho
recull l’últim informe del Síndic de Greuges, que compara la situació al llarg dels últims cinc
cursos. En el cas de Girona, l’índex de dissimilitud —el barem que es fa servir per mesurar la
segregació— s’ha reduït del 0,43 al 0,32 a les escoles d’infantil i primària, i del 0,27 al 0,19 en el
cas dels instituts i centres de secundària. Així, s’ha aconseguit reduir un grau el nivell de
segregació a la ciutat (que de ser molt alt, ara passa a ser alt).

L’informe del Síndic de Greuges, que parteix de dades del Departament d’Educació, analitza la
segregació als centres escolars. A l’hora de mesurar si l’alumnat vulnerable i el no vulnerable es
reparteix de manera desigual, l’indicador que pren de referència és l’índex de dissimilitud.

Aquest barem pren valors o bé del 0 a l’1, o bé del 0 al 100%. S’interpreta com el percentatge
d’alumnat que caldria redistribuir entre escoles i instituts per garantir un equilibri entre aquell que
és vulnerable i el que no ho és (l’ordinari). És a dir, quan més tendeixi a 1 o a 100%, més
segregació hi haurà entre els centres d’un mateix municipi o ciutat; i per contra, quan s’apropi
més al 0, més equilibri.

L’últim informe del Síndic de Greuges analitza la segregació al llarg dels últims cinc cursos
(inclòs el 2022/2023). En el cas de Girona, conclou que mentre l’índex de dissimilitud a les
escoles d’infantil i primària era del 0,43 al curs 2018/2019, ara ha passat a ser del 0,32. I en el
cas dels instituts i centres de secundària, s’ha passat del 0,27 al 0,19. És a dir, que un i altre
s’han reduït, respectivament en un 25% i un 30%.

Segons destaca l’Ajuntament, les dades també indiquen que la ciutat se situa entre els 30
municipis catalans de més de 5.000 habitants “amb una evolució més positiva dels nivells de
segregació escolar de l’alumnat estranger”. Això sí, el Síndic encara considera que el nivell de
segregació a Girona és alt (tenint en compte que, abans, s’havia situat en molt alt).

“La feina no s’atura”

“La segregació escolar baixa a Girona i ha de seguir baixant”, assegura el regidor d’Educació,
Àdam Bertran. El regidor diu que està “satisfet” dels resultats de l’informe del Síndic, però també
avança que “la feina no s’atura, segueix endavant i treballant en equip per generar encara més
consensos”.

Bertran atribueix la millora al Pla d’Equitat “que es va impulsar d’ençà que ERC va entrar a
govern el 2020”, i el situa “com a eix central dels nostres esforços amb l’objectiu principal de
reduir l’índex de segregació escolar”. Entre les mesures que s’han impulsat per afavorir l’equitat
educativa, explica el regidor, hi ha hagut l’ajust de l’oferta i l’assignació de places o la revisió del
mapa de zonificació escolar i l’adscripció de centres.

https://www.social.cat/noticia/18281/la-segregacio-escolar-baixa-entre-un-25-i-un-30-als-collegis-i-instituts-de-girona
https://www.social.cat/autor/acn


A més, concreta Bertran, en el marc d’aquest pla, també s’han activat ajudes de transport per a
famílies amb alumnes en situació de necessitat, s’han fomentat projectes als centres de més
complexitat per oferir més oportunitats educatives a tot l’alumnat i s’ha promogut l’accés a
activitats educatives o esportives (amb iniciatives com les tardes de lleure, un casal de Nadal o
tastos esportius).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

https://www.social.cat/butlleti
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L’Escola el Sagrer es converteix en el vell
oest americà
Alguns dels elements que serveixen per ambientar i transformar l’accés i el vestíbul de
l’Escola el Sagrer en un paisatge del vell oest americà del segle XIX són els típics dels indis
americans, els tòtems o els carros de vaquers. Fins i tot, també hi ha hagut una fortificació, una
mina i una presó.

Les decoracions les han fet, com cada any, els pares dels 50 alumnes de sisè del centre. Han
treballat organitzats en comissions i cadascuna s’ha responsabilitat d’una tasca. La comunitat
educativa escull la temàtica a principi de curs a partir d’una pluja d’idees inicial i de votacions.

Segons Sílvia Aro, una de les mares participants, “la temàtica cada any canvia però el nivell de
compromís dels pares és sempre molt gran”. Una altra mare delegada de sisè, Sònia Moreno,
afirma que “és una satisfacció impressionant. L’AMPA de l’escola finança la decoració i aporta la
majoria del material, com ara el cartró, les pintures i els pinzells. La resta de material són
donacions o aportacions de les famílies. Aquest any calculen que han gastat uns 200 euros
a elaborar la decoració de Carnaval.

Els alumnes i els mestres també participen en la decoració de l’escola. Seguint la mateixa
temàtica han ambientat els vestíbuls de les plantes superiors. Els treballs els han fet els
estudiants durant les darreres setmanes en les sessions de plàstica. Com cada any, els alumnes
de sisè han estat els encarregats d’escriure i teatralitzar el pregó de Carnaval que han llegit i
representat a la resta de companys. La festa de Carnaval de l’escola ha acabat amb una festa
organitzada amb l’objectiu de recollir diners per al viatge de fi de curs dels alumnes de
sisè.

https://beteve.cat/btv-noticies-73/lescola-el-sagrer-es-converteix-en-el-vell-oest-america/
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n Igualada ha encarregat un estu-
di per millorar la seguretat i la mo-
bilitat en els camins que els infants 
i els seus acompanyants fan per 
anar a l'escola. L’Ajuntament im-
pulsa el projecte «Camins Esco-
lars», que permetrà conèixer les es-
pecificitats dels llocs de pas dels in-
fants quan entren o surten del seu 
centre educatiu. A partir de l’estu-
di s’analitzaran les intervencions 
que cal fer. 

El govern ha encarregat aquest 
estudi a una empresa externa ex-
perta en mobilitat. Hi haurà diver-
ses fases de treball  i se centrarà pri-
merament en sis escoles represen-
tatives, ubicades a diferents en-
torns i amb especificitats diverses 
i diferenciades. Posteriorment 
s’anirà ampliant l’estudi i s’hi afe-
girà la resta de centres, segons ha 
explica Patrícia Illa, regidora d’En-
senyament. Illa ha destacat que es 

tracta d’un projecte participatiu 
que comptarà amb la implicació 
d’escoles, alumnes i famílies. Illa 
assegura que hi haurà un paper 
destacat per a «les AFA i també per 
a la Xarxa d’Escoles per la Sosteni-
bilitat d’Igualada, que fa temps que 
treballen en els ODS a l’àmbit de la 
ciutat i són experts pel que fa a mo-
bilitat». 

Miquel Vives, regidor de Mobi-
litat, ha explicat que aquest estudi 
neix arran de l’aprovació del Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible 

d’Igualada amb l’objectiu d’acon-
seguir que les rutes i entorns esco-
lars siguin «més verds, sostenibles, 
segurs i que donin més autonomia 
a infants i joves a l’hora d’anar al 
seu centre escolar». Alhora aquest 
estudi ha de permetre resoldre 
problemàtiques i planificar com 
han de ser els entorns escolars en 
un futur. 

Vives ha destacat la transversa-
litat d’aquest projecte estructural 
de ciutat que tindrà la participació 
d’infants, famílies, professors, as-
sociacions de veïns i diversos de-
partaments de l’Ajuntament, com 
ara educació, mobilitat, comerç i 
seguretat. 

El regidor responsable de mo-
bilitat ha detallat que el projecte es-
tarà dividit en cinc fases i finalitza-
rà amb una diagnosi i propostes 
per pacificar «no només els en-
torns escolars sinó tota la ciutat 
amb una mirada verda i amable».

u El treball comença amb un estudi que ha d’aportar informació sobre 
quins són aquests camins i posteriorment veure quines mesures es prenen

Igualada impulsa un 
projecte per protegir les 
rutes dels infants a l’escola 

ENRIC BADIA. IGUALADA

Els regidors Miquel Vives i Patrícia Illa en la presentació de l’inici del projecte AJ. IGUALADA

En un primer moment 
s’analitzen 6 centres i 
després s’afegirà la 
informació de la resta 
d’escoles de la ciutat

n L’Oficina de Català d’Esparre-
guera ha tancat el 2022 amb un to-
tal de 64 parelles lingüístiques, en-
tre virtuals i presencials, que han 
participat en el Voluntariat per la 
Llengua (VxL). Aquest programa 
d’intercanvi lingüístic del Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), que l’any passat celebrava 
la seva 19a edició al municipi, tam-
bé té a Esparreguera 160 comerços 
adherits, que es comprometen a 
garantir l’atenció en català als seus 
clients i s’impliquen en el foment 
de l’ús oral de la llengua. A més, 
aquest mes de març es recupera el 
voluntariat a la residència Can Co-
melles. Aquí, persones que no par-
len català comparteixen una hora 
setmanal de tertúlia en la llengua 
del país amb els avis que hi viuen. 
Pel que fa als cursos que s’ofereixen 
des de l’Oficina de Català, l’any pas-

sat van registrar 329 inscripcions, el 
72% de les quals per a cursos pre-
sencials i el 28% per a cursos en lí-
nia. 

La responsable de l’Oficina de 
Català d’Esparreguera, Maria Ro-
mero, ha destacat que «el 2022 és 
l’any de la recuperació postpandè-
mica, durant la pandèmia totes les 
nostres activitats es van haver de 
virtualitzar i aquest ha estat l’any del 
retorn a la presencialitat i els resul-
tats han estat molt bons». 

Així  doncs, 128 persones han 
participat en el programa d’inter-
canvi lingüístic, que ha format un 
total de 64 parelles, 8 de les quals 
eren en línia, que s’han trobat una 
hora per setmana per conversar en 
català. «Nosaltres hi aportem la part 
tècnica i el voluntariat hi aporta 
l’acollida, perquè més enllà de la 
llengua ajuda els participants a fer 
entendre com som els catalans, els 
descobreixen l’entorn i espais de la 
vila, és un voluntariat que té un 
component social i això el conver-
teix en un complement molt bo per  
als cursos que oferim per fer que la 
gent perdi la vergonya de parlar en 
català», ha apuntat Romero.

Esparreguera va tenir 
64 parelles lingüístiques 
per aprendre català

Algunes de les parelles lingüístiques AJ. ESPARREGUERA 

REDACCIÓ. ESPARREGUERA

u El programa per 
promoure l’ús del català  
també compta amb           
160 establiments adherits 

DIARIIGUALADAD’
I també a la web

www.diaridigualada.cat

L’últim dijous de cada mes,
al teu quiosc amb 

Nova etapa
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L'equip REM2 de l'escola Maristes de
Girona guanya el torneig local de la FIRST
LEGO League - El Gerió Digital
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) ha estat aquest dissabte
l’escenari del torneig local de la FIRST LEGO League (FLL). Quinze equips formats per nens i
nenes de 10 a 16 anys han acceptat el repte ‘SuperPowered: dissenyar un mon energèticament
millor!’ per revolucionar el “viatge” de l’energia. L’influencer gironí Long Li Xue ha estat el
presentador del torneig.

L’equip guanyador de l’edició d’enguany del torneig local de la FLL a Girona ha estat l’equip
REM2, un grup de 5è i 6è de Primària de l’escola Maristes de Girona. L’equip ha estudiat en
profunditat diverses solucions per optimitzar el consum de l’energia a casa i a l’escola, a partir
de sistemes basats en la domòtica. REM2 s’ha mostrat com un grup inclusiu i cohesionat, i ha
posat de manifest un gran compromís amb el futur del planeta.

El millor projecte innovador ha estat per l’equip Estanys, un grup de 5è i 6è de Primària de
l’escola Els Estanys de Platja d’Aro. L’equip ha detectat una necessitat: a vegades l’alumnat es
deixa a casa el cable d’alimentació de l’ordinador portàtil. Per aquest motiu, han construït un
prototip funcional amb pedals per carregar l’ordinador mentre treballen a l’aula. El prototip està
fet amb material reciclat i, per tant, té un cost molt baix. A més, contribueix a la mobilitat del
jovent i fa front al sedentarisme.

L'objectiu de la FLL és promoure competències en ciència, tecnologia, enginyeria i
matemàtiques; contribuir a la creació de vocacions científiques i tecnològiques mitjançant una
fórmula provada i amb continguts motivadors; i estimular la participació en projectes de
divulgació científica i tecnològica d'alt impacte i valor.

Un dels aspectes més genuïns d’aquest esdeveniment és la importància que s’atribueix als
valors del torneig: la competició amistosa, el respecte cap als altres, el treball en equip i la
inclusió, entre d’altres. Aquests valors són el centre de tot el que passa durant el torneig.

Tots els premis

Premi al guanyador de la FIRST LEGO League per a REM2
Premi als valors de la FIRST LEGO League per a Veïnat Team
Premi al projecte d’innovació per a Estanys
Premi al disseny del robot per a Som7
Premi a les joves promeses per a REM
Premi al comportament del robot per a Estanys 
Premi a l’entrenador per a l’equip Roboterri
Projecte seleccionat pels National Innovation Awards: iSantFeliu Team

El torneig local a la Politècnica està organitzat per l’associació Ingeniera.soy i la Universitat de
Girona i s’inclou en el marc d’un programa internacional, amb presència a 110 països i amb la
participació de més de mig milió d’estudiants. La competició promou l'interès per l'aprenentatge
entre el jovent i els convida a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia.

https://www.gerio.cat/noticia/1584001/lequip-rem2-de-lescola-maristes-de-girona-guanya-el-torneig-local-de-la-first-lego-league


El torneig local de la FLL a Girona és possible gràcies al finançament del Consell Social de la
UdG, el Patronat de l’EPS i la Diputació de Girona. A més, compta amb el patrocini de Iqua
Robotics, Astech - Food Machinery, ICMedia Audiovisuals, Galetes Trias, EnginyersGi, Antex
S.A, Codelearn, DSET i NovaEruditio. FLL és el programa educatiu més gran relacionat amb les
STEM a nivell mundial. Està impulsat per l’aliança entre FIRST Foundation i LEGO Education.

L’equip REM2 podrà participar a la final estatal que tindrà lloc a Cartagena (Múrcia) els dies 25 i
26 de març. Si aconsegueixen classificar-se podran participar a la gran final internacional a
Houston (Estats Units), del 19 al 22 d’abril.
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L'Escola Gaia guanya 1.500 m² de pati amb la cessió d'un solar
L’Escola Gaia dobla els metres quadrats de pati gràcies a un solar a tocar del centre que la propietat ha cedit a petició del districte de l’Eixample
i del Consorci d’Educació de Barcelona. L’Escola Gaia, que està en mòduls de manera provisional en espera de la construcció d’una seu
definitiva, necessita espai per créixer, ja que encara trigarà uns anys a traslladar-se a la Fàbrica dels Paraigües. La transformació de l’entorn de
Glòries ha permès que hagi pogut disposar d’aquest espai.

El “tetris” de Glòries

Amb la suma d’aquest solar de propietat privada, l’Escola Gaia guanya 1.500 m². Fa molt de temps que tant les famílies com els docents havien fet
aquesta petició per millorar el temps d’esbarjo i aprofitar-ne les prestacions per al projecte pedagògic. 

La cessió ha estat possible perquè amb les obres de la plaça de les Glòries Catalanes i entorns, la zona està en contínua transformació i són
moltes les peces que canviaran en els propers mesos. De fet, l’escola provisional actual es mantindrà, però tot el que l’envolta, com explica
Daniela Santos Bellerín, de l’AFA de l’Escola Gaia, es començarà a derruir. Assegura que és un “tetris”.

L’escola provisional actual es mantindrà, però tot el que l’envolta es començarà a derruir. Això és un ‘tetris’”

Daniela Santos Bellerín, AFA Escola Gaia

Una escola nova i 562 habitatges vorejaran la gran clariana a les Glòries

L’Ajuntament aprova un pla urbanístic que situa l’Escola Gaia a l’antiga fàbrica de paraigües i que preveu edificis d’habitatges de fins a 11 plantes a
Diagonal amb Los Castillejos

Els metres guanyats de pati quedaran en 900

Els dos patis, tant el que tenia fins ara pel costat del Consell de Cent com el nou afegit, a la cantonada entre la Diagonal i el carrer de Los
Castillejos, quedaran més petits quan es tirin a terra els edificis que tenen a tocar. Això passarà quan es consolidi el projecte de reparcel·lació de
Glòries, que s’ha d’aprovar en qüestió de setmanes. Un cop fetes aquestes actuacions, l’escola quedarà amb una superfície de 2.400 m², que són
uns 900 més que els que tenia fins ara. Un espai que haurà d’aprofitar també per créixer, i encara no s’ha decidit si ho farà cap amunt, amb un pis
de mòduls nou, o en superfície.

Vista del nou pati de l’Escola Gaia

Projecte per a la nova escola a la Fàbrica dels Paraigües

El regidor d’Educació i del districte de l’Eixample, Pau Gonzàlez, ha explicat que l’Ajuntament avançarà la dotació econòmica perquè es pugui
començar la redacció del projecte de la seu definitiva del centre a la Fàbrica dels Paraigües com més aviat millor. Avançar el projecte és un
guany de temps perquè el que es fa habitualment és tenir tancada la cessió del solar i després redactar el projecte.

https://beteve.cat/societat/escola-gaia-1500-m2-pati-glories/
https://beteve.cat/economia/manufacturas-clima-100-anys-paraigues/
https://beteve.cat/politica/comencen-obres-completar-parc-glories-culminar-placa/
https://beteve.cat/politica/escola-gaia-habitatges-parc-glories-edificis-11-plantes/
https://beteve.cat/societat/ubicacio-escola-gaia-fabrica-paraigues/
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Educació posa en marxa el projecte
‘Guardabosc’ - BÉTERA - toda la
información del Bétera, Valencia

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha posat
en marxa el projecte  ‘Guardabosc’. Es tracta d’una innovadora iniciativa d’educació ambiental
dissenyada per a sensibilitzar l’alumnat d’entre 10 i 16 anys en la prevenció dels incendis
forestals.

‘Guardabosc’, que s’implanta aquest curs de forma pilot en 40 escoles i instituts, és un projecte
que impulsa de la Conselleria amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Xarxa Jove i l’Institut
Valencià de la Joventut.

L’aposta de la Conselleria d’Educació per l’educació ambiental es complementa amb altres
projectes, ja que aquest curs la conservació del medi ambient i la sostenibilitat concentren el
37,4 % dels 2,5 milions d’euros invertits en els projectes d’innovació educativa d’escoles i
instituts. Igualment, dins del programa ‘Resistències artístiques’ que promou processos artístics
als centres educatius, hi ha projectes concrets dedicats a la reflexió mediambiental.

La formació del professorat d’aquesta primera promoció de centres ‘Guardabosc’ corre a càrrec
del personal especialitzat de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals i té una
durada de 10 hores en què es combinen sessions en línia i presencials.

Tot el professorat interessat a conéixer aquesta proposta té les guies didàctiques de
‘Guardabosc’ al seu abast en el web de la Conselleria Guardabosc . El programa està dirigit als
nivells de 5é i 6é de Primària i a tota l’etapa de l’ESO.

Des d’Educació s’ha considerat important crear aquest nou projecte després dels dramàtics
incendis forestals del passat estiu a les nostres terres. L’objectiu és generar en els centres
educatius entorns de treball col·laboratius que unisquen educació i medi ambient, amb la finalitat
de dotar l’alumnat de coneixements i capacitats per a comprendre el seu entorn natural més
pròxim i que coneguen la riquesa i diversitat que ofereixen els espais naturals.

‘Guardabosc’ vol impulsar el treball en els centres educatius amb programes mediambientals
que desenvolupen de manera creativa la innovació pedagògica a través del contacte amb la
natura. Així, es pretén impulsar una actitud proactiva entre l’alumnat, de respecte i cura cap a la
natura incidint en els recursos i serveis que aporten els boscos per al desenvolupament de la
vida del nostre planeta, al mateix temps que es fomenta entre els escolars la companyonia,

https://www.betera.com/2023/02/04/educacio-posa-en-marxa-el-projecte-guardabosc/
https://www.betera.com/wp-content/uploads/2023/01/230131_EDUC_Foto01_Dia-de-larbre_Guardabosc.jpg
https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/projecte-guardabosc


l’empatia i el treball en equip.
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S’inaugura oficialment l’Escola Ernest Lluch
| Les notícies i tota la informació del Baix
Llobregat i l'Hospitalet

 

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
han inaugurat oficialment aquest matí l’Escola Ernest Lluch, al barri de Collblanc.

 

La construcció del nou edifici, en un terreny cedit per l’Ajuntament, ha tingut una inversió de
3.924.000 euros, finançats pel Departament d'Educació. D’aquesta manera, es dona sortida a
una reivindicació de la comunitat educativa del centre, que des de la seva creació l’any 2011, i
fins al passat curs, va ocupar mòduls prefabricats.

 

L’alcaldessa ha dit que l’Ajuntament continuarà treballant amb la Conselleria per seguir
avançant en la millora de l’educació a la ciutat: “tenim molts deures, tenim per davant la
construcció de l’Escola Paco Candel, farem possible les obres de millora dels centres del
Pla d’urgència i volem també tenir un centre més d’educació especial. Confio que
seguirem treballant plegats pel futur educatiu de la ciutat”, ha dit.

 

https://elfar.cat/art/43488/sinaugura-oficialment-lescola-ernest-lluch


El nou centre disposa de dos edificis —un de planta baixa i l’altre de tres plantes— amb una
superfície de 2.792 metres quadrats, i disposa de menjador, patis —d’infantil, esportiu i no
esportiu—, biblioteca, gimnàs, aules d’infantil, despatxos i sala de psicomotricitat, entre d’altres.
Durant l’acte, s’ha descobert la placa inaugural i ha actuat la Brass Band, formada per alumnat
del centre.

 

L’Escola Ernest Lluch actualment té una línia d’educació infantil i primària, tot i que en alguns
cursos hi ha dues línies. La matrícula és de 290 alumnes, entre educació infantil i primària. El
centre participa en programes d’innovació educativa com ara la xarxa de competències
bàsiques o la Plataforma petits talents científics.

 

Un altre dels trets distintius del centre és la Brass Band, on tot l’alumnat de tercer a sisè de
primària té accés a un instrument musical, i es treballa en col·laboració amb l’Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet. Destaquen també els ambients verticals,
l’entrenament en la lectura GLIFING, els ambients artístics, les caixes de recerca i els laboratoris
de ciència, entre altres projectes.



Mitjà: diaridegirona.cat

Publicat: 03/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 587.135
Lectores

Valor: 895€

URL: https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/02/03/educaci...

Educació vol convertir el Xifra de Girona en
un referent de Formació - Diari de Girona
Manyé ha emmarcat la decisió en el decret que ha de regular els centres de formació
professional integrada i ha dit que la intenció és que no només s'hi ampliï l'oferta d'FP sinó que
també s'hi oferiran batxillerats especialitzats.

Educació vol impulsar de cara al curs que ve la figura dels centres de formació professional
integrada. A la pràctica, es tracta de centres focalitzats exclusivament en la FP sense cursos
d'ESO. A Catalunya només n'hi ha tres i el Departament treballa per ampliar-nos en el marc
d'aquest decret.

El Narcís Xifra de Girona serà un dels primers a fer-ho a comarques gironines. Actualment, el
centre té 1.590 alumnes, 1.185 dels quals hi estan cursant alguns dels cicles formatius –de grau
mitjà o superior- que s'hi ofereixen i que se centren en les famílies de la Sanitat, l'electricitat i el
manteniment i la imatge personal. En concret, se n'hi fan 13. Del total d'alumnes, 254 cursen la
secundària obligatòria i 151 hi fan el batxillerat.

En la planificació del curs 23/24, Educació ha anunciat que eliminarà els dos grups de 1r d'ESO
que aquest curs hi havia al centre. D'aquesta manera, a partir del curs que ve no hi començarà
cap nova promoció de la secundària obligatòria. La resta d'estudiants de 2n, 3r i 4rt d'ESO hi
acabaran cursant tot el cicle. També s'hi mantindrà el Batxillerat, però de cara als cursos vinents
la intenció és introduir-hi el batxillerat especialitzat i "professionalitzador", que serà de tres
cursos i que oferirà una alternativa als cicles formatius.

De moment, no han transcendit si hi haurà nous cicles el curs que ve i quins seran, però Manyé
ha avançat la intenció és que el centre no només sigui un referent a Girona i província sinó,
fins i tot, pel que fa a tot Catalunya. A més, diu que l'actuació també permetrà "recosir la ciutat" i
"igualar oportunitats" evitant la "segregació". De fet, les línies de 1r d'ESO que fins ara hi havia
al centre tenien menys alumnes del que haurien de tenir i hi havia vacants. Ara els alumnes que
hi havia de cursar el primer curs es repartiran en d'altres centres.

"No serà traumàtic"

Per ara, tampoc ha transcendit com es farà, però tant Manyé com el regidor d'Educació de
Girona, Àdam Bertran, han insistit que no serà un procés "traumàtic" i que s'acompanyarà a les
famílies, amb qui es començarà a parlar aviat. Bertran també ha remarcat que estan treballant en
la planificació del transport per fer-hi front. "Creiem que convertir-lo en un centre formatiu
referent en educació post-obligatòria és bo. Només n'hi ha tres a tot Catalunya", ha insistit.

Guanyem: "Mai pot ser bona notícia"

Mentrestant, Guanyem Girona ha indicat que "no comparteix" la decisió de la Generalitat i
l’Ajuntament de Girona de tancar dues línies de l’institut Narcís Xifra. Per a Guanyem, el
tancament de línies de l’escola pública “mai pot ser una bona notícia”.

Guanyem ha reiterat la necessitat de reduir les ràtios als instituts gironins com a “principal eina

https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/02/03/educacio-elimina-1r-deso-xifra-82440597.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/formacio-professional/
https://www.diaridegirona.cat/tags/ajuntament-de-girona/
https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/01/26/guanyem-alerta-perillen-dues-linies-82048854.html


per oferir una millor qualitat educativa”. “No és el mateix tenir una classe amb 27 alumnes
que una amb 33”, ha assenyalat Queralt Vila, candidata de Guanyem i membre del Consell
Municipal d’Educació, que ha indicat que “si baixa la natalitat, el que cal fer és aprofitar-ho per
millorar l’oferta educativa, no per impulsar mesures que mantindran les aules saturades”.

D’altra banda Guanyem ha lamentat que les famílies “no hagin estat informades de la
decisió” i que han conegut la mesura del Departament a través de la premsa “L’eliminació de
les línies s’ha pres d’esquenes al barri i ni tan sols s’ha explicat prèviament a les associacions
de famílies dels centres afectats. Queralt Vila ha afegit que això ha generat “molts dubtes i
incerteses” entre les famílies i que no s’ha ofert cap interlocutor vàlid per resoldre-ho.

La regidora de Guanyem Cristina Andreu, el president de l'AMPA de l'institut Narcís Xifra, Roger
Casero, i la candidata de Guanyem Girona Queralt Vila, en una visita a l'institut avui. Guanyem

Finalment, des de Guanyem consideren que el tancament de l’ESO suposarà “la pèrdua d’una
institució cohesionadora al barri de Pont Major”. Per això, el principal partit a l’oposició al
consistori gironí ha reclamat que la Generalitat ofereixi compensacions educatives per Pont
Major.
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L'Hospitalet de Llobregat inaugura
oficialment l’Escola Ernest Lluch
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
han inaugurat oficialment aquest matí l’Escola Ernest Lluch.

La construcció del nou edifici, en un terreny cedit per l’Ajuntament, ha tingut una inversió de
3.924.000 euros, finançats pel Departament d’Educació. D’aquesta manera, es dona sortida a
una reivindicació de la comunitat educativa del centre, que des de la seva creació l’any 2011, i
fins al passat curs, va ocupar mòduls prefabricats.

L’alcaldessa ha dit que l’Ajuntament continuarà treballant amb la Conselleria per seguir
avançant en la millora de l’educació a la ciutat: “tenim molts deures, tenim per davant la
construcció de l’Escola Paco Candel, farem possible les obres de millora dels centres del Pla
d’urgència i volem també tenir un centre més d’educació especial. Confio que seguirem
treballant plegats pel futur educatiu de la ciutat”.

El nou centre disposa de dos edificis —un de planta baixa i l’altre de tres plantes— amb una
superfície de 2.792 metres quadrats, i disposa de menjador, patis —d’infantil, esportiu i no
esportiu—, biblioteca, gimnàs, aules d’infantil, despatxos i sala de psicomotricitat, entre d’altres.

Durant l’acte, s’ha descobert la placa inaugural i ha actuat la Brass Band, formada per alumnat
del centre.

L’Escola Ernest Lluch actualment té una línia d’educació infantil i primària, tot i que en alguns
cursos hi ha dues línies. La matrícula és de 290 alumnes, entre educació infantil i primària. El
centre participa en programes d’innovació educativa com ara la xarxa de competències
bàsiques o la Plataforma petits talents científics.

Un altre dels trets distintius del centre és la Brass Band, on tot l’alumnat de tercer a sisè de
primària té accés a un instrument musical, i es treballa en col·laboració amb l’Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet. Destaquen també els ambients verticals,
l’entrenament en la lectura GLIFING, els ambients artístics, les caixes de recerca i els laboratoris
de ciència, entre altres projectes.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/lhospitalet-de-llobregat-inaugura-oficialment-lescola-ernest-lluch
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El centre públic hereu de la Joviat es dirà
Institut Escola Manresa
El novembre de l'any passat es va fer públic que l'Escola Joviat passaria a formar part de la
xarxa pública el curs vinent. Ho va anunciar in situ el conseller d'Educació, Josep González-
Cambray, en una visita al centre. Dos anys abans, aquest diari havia avançat que l'escola
mantenia converses amb Educació per passar a ser un centre públic. Feta la petició, la resposta
a la sol·licitud per tal que els nivells d'educació de segon cicle, d'educació primària i d'educació
secundària obligatòria s'integressin a la xarxa de titularitat de la Generalitat segons el que
preveu el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig va ser que, «en la mesura que es vagin acomplint
les condicions per fer-la efectiva i es puguin concretar en un acord, aquest es podria fer efectiu a
l'inici del curs 2022-2023» i que «per això cal anar avançant en l'estudi de tots els aspectes
vinculats i que són clau en el protocol d'integració: béns mobles, béns immobles, personal
adscrit al centre i tractament d'altres aspectes». El gener del 2021 es va saber que el centre es
mantindria com a mínim un curs més com a escola concertada i que el canvi es podria
materialitzar a l'inici del curs 2022-2023, però, finalment, el novembre del 2021 la petició de
l'Escola Joviat va ser denegada pel Departament d'Educació.

Al cap d'un any, les tornes van canviar i, mitjançant la visita del conseller, es va fer públic que el
Centre Històric guanyaria un nou centre públic d’educació infantil, primària i ESO amb la
suma de 1.030 places públiques.  La integració preveu mantenir l’alumnat i l’equip humà i no
afecta ni els estudis de Batxillerat ni els de Formació Professional que també ofereix la Joviat. 

La de l’Escola Joviat va ser la dotzena integració de centres a la xarxa pública des de la
publicació del Decret Llei 10/2019, que regula aquest aspecte.

https://www.regio7.cat/manresa/2023/02/03/centre-public-hereu-joviat-dira-82446545.html
https://www.regio7.cat/manresa/2021/11/22/generalitat-denega-joviat-peticio-convertir-59826722.html
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El conseller Josep Gonzàlez-
Cambray va comparèixer ahir a la 
tarda al Parlament per presentar 
els comptes de la seva àrea. Són 
6.826 milions, «el pressupost 

més elevat de la història», com 
no es va cansar de repetir, i «675 
 milions més, un 11%, respecte al 
pressupost del 2022, l’increment 
interanual més gran dels últims 
15 anys». Una inversió, això sí, li 
recorden tant des de l’oposició 
com des dels sindicats i la ma-
teixa Fundació Bofill, «molt lluny 

encara del 4,2% del PIB del con-
junt de l’Estat, del 4,6% del PIB 
de la UE i del 6% del PIB definit a 
la LEC». 

Dels 6.826 milions d’euros 
aprovats, la partida més elevada, 
més de 4.355 milions, es destina-
ran a les despeses de personal do-
cent i educatiu, «la partida més 

gran de la història en personal», 
va reiterar Cambray; i 590 es de-
dicaran a Escola Inclusiva (un 
11,8% més que en els anteriors 
comptes), i 487 milions a «con-
solidar 6.804 docents més al sis-
tema educatiu». 

Gratuïtat de l’I2 

El conseller Cambray va treure pit 
també a l’inici del seu discurs dels 
84,7 milions («52,3 milions més 
que el curs passat») que destina-
ran a «garantir la continuïtat i la 
gratuïtat de l’escolarització I2», 
mesura que va arrencar el mes de 
setembre passat amb recursos 
insuficients, com fa temps que 
denuncien uns ajuntaments ofe-
gats. Els comptes pactats amb el 
PSC inclouen també un incre-
ment de 39 milions en el pressu-
post per a l’escola concertada, 

fins a arribar als 1.269 milions, 
una cosa que preocupa novament 
sindicats de mestres de la pública, 
l’Affac i la Fundació Bofill.  Des de 
la institució van assenyalar que 
«s’ha augmentat el seu finança-
ment abans d’aprovar el nou de-
cret de concerts que havia de ga-
rantir les mesures de correspon-
sabilitat a tota la xarxa concerta-
da i una bona acollida d’alumnat 
amb necessitats educatives espe-
cials». «Són els pressupostos de la 
concertada, s’incrementen les 
seves partides mentre es deixen 
les nostres demandes fora», va 
afegir Iolanda Segura, portaveu 
d’USTEC. 

El pressupost inclou també 
una mica més de 100 milions per 
a la millora de l’eficiència ener -
gètica i el «confort tèrmic» en els 
centres educatius. n

La Generalitat destina 6.826 
milions d’euros a Educació 

La partida més elevada, 4.355 milions, s’atorgarà a despeses del personal 
docent i educatiu. 590 milions més aniran per a l’escola inclusiva.

ELS COMPTES CATALANS

H. L. 
Barcelona

— ¿Què creu que falla en el siste-
ma educatiu català?  
— Hi ha dos grans temes. El pri-
mer és que l’educació se centra a 
crear màquines per al sistema, 
intentant imposar assignatures 
que beneficiïn el sistema. Per 
exemple, ara s’està parlant de 
canviar l’assignatura obligatòria 
de Filosofia a batxillerat per la 
d’Emprenedoria. Estan buidant 
les escoles d’esperit crític. Si tu 
crees un sistema per a empresaris 
o per a treballadors sense esperit 
crític, no es qüestionaran les co-
ses per poder-les canviar. Aquest 
és un paper molt important de 
l’escola i s’està perdent.  

— ¿Creu que és una cosa estruc-
tural, del sistema educatiu en ge-
neral?  
— Sí. Ve des de dalt, de com s’es-
tan dissenyant els currículums. 

— ¿Què li sembla el nou currícu-
lum de batxillerat?  
— Que l’han implantat molt a la 
babalà. L’any passat estàvem a 
quart d’ESO i encara no sabíem ni 
com serien els batxillerats. A 
més, una modificació és afegir el 
batxillerat general, que s’ha con-
vertit en una espècie de social, 
però amb menys esperit crític, 
encara. És com si haguessin cre-
at un batxillerat només per tenir 
el títol. Trobo que l’educació cada 
vegada s’està enfocant més a ai-
xò, a obtenir títols més que a for-
mar persones. 

— ¿Què opina del sistema com-
petencial?  
— Fa la sensació que no estem 
formant persones amb més habi-
litats, sinó implementat un siste-
ma que t’ajuda més a aprovar. 
S’haurien de fer reformes perquè 
la gent realment aprengués. El 

sistema competencial no es pot 
convertir en una manera d’apujar 
notes, en què et diguin ‘busca-ho 
a internet i, si ho trobes, perfecte; 
i, si no, també, perquè et posarem 
bona nota perquè ho has buscat’. 

— Un dels grans problemes del 
sistema és la segregació escolar. 
Normalment al parlar sobre 

aquest assumpte es mira les es-
coles que acullen un nombre 
d’estudiants vulnerables més alt, 
però les escoles a l’altre extrem 
també estan segregades.  
— Jo vaig a una escola on no hi ha 
gent pobra, bàsicament; i molts 
companys pensen que el món és 
així. Que tothom és ric, que tot-
hom té un iPad i extraescolars a la 

tarda... I això no és educar-te per 
al món de veritat i no t’està dei-
xant veure la realitat de molta al-
tra gent. I aquesta segregació crea 
més desigualtat entre rics i pobres. 
Perquè al final el que et porta a una 
bona posició laboral són els teus 
contactes, i si no tens contacte 
amb gent diferent, els pobres 
continuaran sent pobres. 

— ¿I aquesta desigualtat com es 
reverteix?  
— A la meva escola el que t’ense-
nyen està molt bé, el nivell és molt 
bo, però no pot ser que aquests co-
neixements només estiguin a 
l’abast dels que s’ho puguin per-
metre. S’hauria de refer tot el siste-
ma perquè fos més igualitari. 

— Un altre problema és el mas-
clisme a les aules. ¿Com el viu?  
— Hi ha homes que intenten mi-
llorar, de fet els homes obertament 
antifeministes són una minoria, 
però se senten molt. Jo vaig a una 
escola rica on tota la vida hem sen-
tit discursos sobre que les dones ho 
poden fer tot, no se’ns dona cap al-
tra mirada, com la violència mas-
clista i la bretxa salarial. S’empo-
deren les nenes, però als nens no 
se’ls ensenya què poden fer ells pel 
feminisme.  

— ¿El repunt masclista adoles-
cent és una reacció a l’onada fe-
minista?  
— Pot ser, però l’important és que 
ens haurien d’ensenyar el feminis-
me com un moviment. A la meva 
escola el 8 de març en comptes de 
fer vaga posàvem pancartes de do-
nes científiques amb un QR... Això 
no és educar en el feminisme.   

—  ¿Què li sembla la digitalització 
de les aules?   
— Ens venen la digitalització com 
el millor d’una manera acrítica. Ens 
ensenyen que el futur són les tec-
nologies i ens han d’educar en les 
tecnologies i això genera que no 
ens qüestionem si són bones o do-
lentes. ¿Per què és millor un iPad 
que un llibre? Et diuen, mira, avui 
aprendrem a fer servir Google 
Docs, i està bé, és clar, s’ha de saber 
utilitzar, però també ens haurien 
d’ensenyar què fan aquestes com-
panyies amb les nostres dades. 
Quins avantatges i quins inconve-
nients té la tecnologia... Ens haurí-
em de qüestionar més les coses. n

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

«Estan buidant  
d’esperit crític  
les escoles»

Beatriz Trillas
Juntament amb diversos companys de l’escola Frederic Mistral de Barcelona, 
participarà en una trobada internacional a l’ONU sobre el futur de l’educació.  
El seu discurs està travessat per una clara i sorprenent –té només 16 anys– 

consciència dels seus privilegis, des dels quals qüestiona el sistema. 

Manu Mitru

Beatriz Trillas, estudiant de  
primer de batxillerat de 16 anys. 
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Un profesor de instituto "harto" de las faltas
de respeto: "Me estoy amargando la vida" -
NIUS
"Llevo cinco años en la docencia y tengo absolutamente decidido que lo voy a dejar". Así habla
Marc, un ingeniero catalán de 33 años y profesor de Matemáticas en secundaria, "harto" de las
faltas de respeto que sufre por parte de sus alumnos.

Una paciencia que ha llegado a su fin tras el último episodio vivido con jóvenes de 12 y 13 años,
en una clase "fuera de control" de 2ª de ESO del colegio Sant Quintí de Mediona, y que publicó
en redes sociales. "Éramos dos profesores y un alumno me dijo que me callase y que me pagan
para que los aguante".

"Tengo que dejar pasar conductas de falta de respeto, disciplina e interés. Es un clima
realmente lamentable, es triste. Veo a los alumnos como si estuvieran en el parque, gritando,
charlando y sin una mínima disciplina o hábitos de trabajo. No quiero continuar engañando
porque soy un engranaje del sistema", afirma Marc, "incapaz" de revertir la situación.

En su caso, el docente dejó atrás su profesión de ingeniero en Volkswagen para cumplir su
sueño: dar clases y "ayudar a personas". Aunque cada día que pasa siente que engaña a los
estudiantes. "He intentado oponerme y poner disciplina, pero ha sido imposible. Paso de
continuar y mirar hacia otro lado, que es lo que a la mayoría de profesores les pasa. Han perdido
todo tipo de vocación y esperanza", lamenta.

Una problemática que ha "superado" ciertas barreras entre alumno y docente. "El curso pasado,
un joven se encaró conmigo porque le puse una incidencia. Tenía problemas de agresividad,
que aún no conocíamos, y estaba molestando en clase. Me negué a quitársela y me empujó. No
reaccioné, informé al equipo directivo y aún no he recibido ninguna disculpa".

Todo tipo de situaciones en las que no siente un mínimo de respeto y que le hacen sufrir a
diario. "Estoy a tiempo de cambiar de profesión. No será una cosa tan humana, pero dejo la
educación secundaria. Si continúo tengo que aceptar hacer clases de una forma en la que no
estoy preparando al alumnado para el futuro".

"La ESO se ha convertido en una guardería"

No obstante, Marc tiene claro que el problema no es de los jóvenes. "No estoy enfadado con
ellos. Los entiendo. Yo también fui adolescente y no tenía ganas de estudiar, pero al profesor
no se le faltaba el respeto y había que hacer los trabajos que mandaban. La culpa es del
Departamento de Educación, las familias y los propios docentes, que estamos agachando la
cabeza. Yo me planto".

Precisamente, la conducta de los estudiantes es "parecida" a la de sus padres. "La ESO se ha
convertido en una guardería, si llamas a las familias y tienes una queja te echan la culpa por no
saber gestionar a sus hijos o a veces cuestionan lo que dices. Es el mundo al revés, antes si tú
llegabas a casa y habían llamado al profesor, te caía la bronca del siglo. Ahora las familias
pasan, les molesta que llames, están al lado de sus hijos. Es una locura, alucino".

https://www.niusdiario.es/espana/catalunya/20230206/marc-profesor-instituto-barcelona-faltas-respeto-alumnos-amargar-vida_18_08262460.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/juana-navas-profesora-matematicas-chico-no-ellas-quizas-mas-competitivos_18_3283621817.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/20230131/cuantas-horas-jornada-escolar-mejor-alumnos-lucas-gortazar_18_08586861.html
https://www.niusdiario.es/espana/valencia/20230125/torrevieja-estudiantes-ucranianos-record-escolarizados_18_08532515.html


"La ESO la regalamos a todos, entonces aquí es donde yo diría que comienza el problema,
porque los alumnos lo saben. Si ya en las carreras universitarias, lo que más les importa a los
alumnos es aprobar, ¿cómo podemos esperar que un adolescente diga que viene a la escuela
a aprender? Para mí es lo importante, no las notas", añade Marc, quien sí disfruta de impartir
clases en la universidad, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
de Barcelona.

Clases en la universidad

Una diferencia "abismal". Por las mañanas en el instituto y dos tardes a la semana en la
universidad. "Llego cansado de todo lo que he tenido que aguantar. Pero cuando doy la clase
que tanto me gusta acabo con más energía de la que había comenzado. Y esta es la idea y lo
que experimentaba cuando daba clases particulares. Ayudas a la gente que tiene interés".

Aunque la sensación es pasajera. "A menudo me pasa que he dado clase por la tarde y al día
siguiente voy al instituto y me encuentro un follón y una fiesta de los alumnos. Si me pongo
estricto tengo problemas porque todos se ponen en mi contra".

Como solución, Marc intentará aumentar sus horas como profesor universitario o incluso
replantea volver a trabajar de ingeniero. "Soy consciente de que siempre pasan cosas en las
empresas, pero no es lo mismo tratar con un adulto que con un adolescente . Y no le veo
ningún sentido quedarme en la educación con estas circunstancias, que realmente tú quieres
hacer bien las cosas y no puedes".

Ahora, su queja por redes sociales le ha servido para conocer más compañeros en la misma
situación. "La gente está aguantando y algunos me han dicho que ya han dado el paso de
dejarlo. Es uno de los trabajos con más bajas por sobrecarga, depresión y ansiedad. Mi forma
de protesta es irme porque no cambiaré el sistema yo solo. ¿Por qué continuar si me estoy
amargando la vida? Podría hacer cosas más gratificantes", finaliza el que dejará de ser docente
de secundaria a final de curso.
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