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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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La educación obligatoria hasta los 
18 años sigue en el aire en España

OLGA PEREDA 
mediterraneo@epmediterraneo.com 

MADRID

A
largar la educación obli-
gatoria hasta los 18 años 
es una constante aspira-
ción de la comunidad 

educativa en España. El Consejo 
Escolar del Estado (institución for-
mada por diversos sectores y que 
realiza una labor consultiva, de 
asesoramiento y de propuesta al 
Gobierno) plantea en su último in-
forme debatir la medida. No de 
forma obligatoria, sino que propo-
ne volver a abrir el debate. Lo lleva 
haciendo repetidamente desde 
hace siete años, pero el asunto no 
ha ido más allá de la discusión. 

En 2011, el Europarlamento 
aconsejó alargar la educación 
obligatoria para combatir el aban-
dono escolar temprano. Varios 
países adoptaron la medida: por 
ejemplo, algunos estados de Ale-
mania, así como Portugal, los Paí-
ses Bajos y Hungría. En algunos ca-
sos, los estudiantes pueden com-
binar la asistencia al aula con un 
empleo a tiempo parcial. Mien-
tras, en Francia e Italia, la educa-
ción obligatoria dura 10 años, 
igual que en España, donde los 16 
es la edad legal para trabajar. Es-
paña tiene, además, altas tasas de 
escolarización: 97% a los 14, 96% a 
los 15, 95% a los 16. Entre los cha-
vales de 17 años, el porcentaje es 
de 90%, que baja 10 puntos por-
centuales entre los de 18. 

Respaldada por la mayoría de 
expertos en la materia, la pro-
puesta del consejo incluye escola-
rizar en condiciones de gratuidad 
a los alumnos con edades iguales 
o inferiores a los 18 años que es-
tán desescolarizados y hacer gra-
tuita la enseñanza secundaria su-
perior (bachillerato o FP de grado 
medio) para los que sí lo están. 
Tendría un evidente coste econó-
mico a cargo del Estado, que, se-
gún el órgano, sería «asumible», 
pues es una «inversión rentable». 

 
NI SIQUIERA EN LA LOMLOE / No fue 
de la misma opinión el entonces 
ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo (PP): consideró 
que universalizar la educación 
hasta los 18 era «mala idea» por el 
coste económico. Antes, otro titu-
lar de Educación --Ángel Gabilon-
do (ministro del PSOE de 2009 a 
2011)-- colocó el debate en la agen-
da política, pero dejando claro 
que la prolongación sería «insen-
sata» si el sistema seguía siendo rí-

gido y «todos tuvieran que cursar 
lo mismo». CCOO también está a 
favor de la extensión. 

En su informe de 2015, el órga-
no aseguraba que un año extra de 
experiencia escolar en la educa-
ción secundaria superior produ-
ce, de promedio, un incremento 
en los ingresos anuales de hasta el 
12%. Además, subrayaba la flexibi-
lidad: alargar la educación no sig-
nifica que todos los alumnos de-
ban realizar el mismo itinerario, 
sino que «debe haber un incre-
mento de la libertad en la elección 
de diferentes vías formativas y fle-
xibilidad en la organización de 
sus enseñanzas». Asimismo, el 
nuevo sistema debería facilitar, a 
partir de los 16, la conciliación de 
formación y empleo. El consejo 
propone diversas fórmulas: For-
mación Profesional dual, contra-
tos para la formación y el aprendi-
zaje, turnos vespertinos y ense-
ñanza on line o semipresencial. 

El órgano ha pedido histórica-
mente a las fuerzas políticas que 
lleguen a un consenso básico con 
el objetivo de aumentar la forma-
ción de las nuevas generaciones y 
brindar un futuro mejor. Y sugie-
re una implantación progresiva. H

Planteada por el Consejo Escolar del Estado, la 
medida siempre se ha quedado en un mero debate

El órgano consultor asume que tendría un evidente 
coste económico, pero que este sería «asumible» 

ENSEÑANZA

Respaldada por la mayoría de expertos, la propuesta del consejo incluye escolarizar en condiciones de gratuidad a los alumnos hasta los 18 años.

EUROPA PRESS

Si en 2001 esa 
cifra llegó al 44,3%,   
en 2021 cayó al 5,9%, 
una reducción que se 
achaca a esta medida

Un éxito rotundo en Portugal

+datos

Pocos países europeos han teni-
do tanto éxito en la reducción de 
la tasa de abandono escolar co-
mo Portugal. Si en el año 2001 
esa cifra llegó al 44,3%, en 2021 
cayó al 5,9%. Una reducción que 
el Gobierno luso y los responsa-
bles educativos atribuyen a mu-
chas causas, entre ellas la am-
pliación de la escolarización 
obligatoria hasta los 18 años. 

En 2009, el Ejecutivo del  so-
cialista José Sócrates modificó la 
ley de las bases del sistema edu-
cativo, que hasta entonces fijaba 
la escolarización obligatoria 
hasta los 15 años.  El sociólogo 
Luís Capucha, responsable del 
estudio que impulsó la reforma, 
explica que el país tomó decisio-
nes previas que facilitaron la re-
forma: «El panorama cambió 
porque el mercado exigía traba-
jadores cualificados y porque la 
oferta educativa empezó a apos-
tar por la educación profesio-

ro tras esta medida llegaron 
otras, como la flexibilidad de los 
currículos, la mejora de los pro-
cesos de evaluación y la reduc-
ción de alumnos por aula. Moti-
vos que el Gobierno de António 
Costa ha dado para justificar la 
tasa de abandono actual, que se 
encuentra por debajo de la me-
dia que existe en Europa. 
 
MEDIDA MÁS AMBICIOSA / La situa-
ción de cada país es diferente, 
pero los expertos creen que la 
medida puede funcionar en 
otros estados. «No hay ninguna 
razón para que, en toda Europa, 
la escolaridad obligatoria no sea 
hasta los 18 años o hasta la con-
clusión de la secundaria para 
aquellos que lo hagan con 17 
años», asegura Capucha. Sin em-
bargo, defiende una medida 
más ambiciosa: aumentar la for-
mación previa a la entrada en la 
universidad. LUCAS FONT

nal». Las escuelas de educación se-
cundaria incluyeron cursos profe-
sionales y, de este modo, se acele-
ró la reducción del abandono.  

Capucha asegura que Portugal 
amplió la edad de escolarización 
obligatoria porque, pese a que to-
davía estaba lejos de la meta euro-
pea del 10%, estaba logrando re-
ducir cada vez más rápido la tasa 
de fracaso escolar. «Seguramente 
ampliar la edad hasta los 18 años 
dio un impulso grande», dice. Pe-
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Un professor denunciat per colpejar i
insultar un menor segueix donant classe al
centre
BarcelonaEl 19 de maig del 2022, un professor de l’Institut Terra Roja de Santa Coloma de
Gramenet va estirar la samarreta d'un alumne menor d’edat i el va sacsejar davant de tota la
classe. Quan el noi se'n va intentar deslliurar, segons consta a la denúncia interposada davant
dels Mossos d’Esquadra, el professor, que respon a les inicials d'O.G., el va agafar amb força
pels canells i li va doblegar per acabar-lo empenyent. A la denúncia també consta que després
d’aquesta humiliació encara li va dir: "Putos moros de merda, que jo pago impostos per pagar-
vos les ajudes a vosaltres", i que en altres ocasions, referint-se a un altre company de classe,
també havia llançat comentaris racistes com "gitanos de merda". Les diligències dels Mossos
d’Esquadra estan acompanyades per l’informe del metge que va atendre el noi després d'aquest
incident, en què es pot veure una lesió lleu al canell. El cas està encara en fase d'instrucció,
segons fonts judicials, i està previst que el menor declari davant d'un jutge en les pròximes
setmanes. Abans de denunciar els fets a la policia, la mare de l'alumne es va reunir amb la
direcció del centre per presentar una queixa i va demanar que canviessin el professor. Han
passat vuit mesos des que es van denunciar aquests fets tan greus i el professor segueix
treballant al centre, tot i que ja no dona classe a l'alumne. Les fonts consultades per redactar
aquest article, inclòs el departament d'Educació, havien explicat inicialment que el mestre
seguia donant classe al mateix alumne, però en realitat, des d'aquest curs ja no és el seu
professor.

La directora del centre va obrir diligències administratives després de les queixes de la mare i va
posar el cas en mans dels serveis territorials del departament d’Educació, que és qui té la
competència per poder apartar el professional o fins i tot suspendre’l com a mesura cautelar.
Amb aquest cas sobre la taula, el departament va obrir un expedient disciplinari al professor i va
engegar una investigació, recopilant informació i entrevistant-se amb diferents testimonis dels
fets. I a còpia d'estirar el fil han anat sortint nous casos. Durant tot aquest procés, hi ha hagut
més alumnes que s’han armat de valor i també han denunciat el professor per altres episodis
similars. Segons sembla, fins i tot algun alumne podria haver deixat d’anar a classe per no
trobar-se'l. Malgrat tots aquests casos, el departament d'Educació no ha apartat el professor del
seu lloc de treball i insisteix que hi ha un expedient obert que preveu tancar "en els pròxims
dies".

Precisament per evitar aquestes situacions, el reglament del règim disciplinari de la gestió
pública, que és la normativa catalana que afecta els funcionaris, determina que "la durada
màxima d'un expedient no podrà ser superior a sis mesos", però obre la porta a una pròrroga
sempre que "l'instructor ho justifiqui". La norma també preveu aplicar mesures preventives "per
tal de garantir el normal desenvolupament dels serveis públics", que en aquest cas és
l'ensenyament. Aquestes mesures, que es poden prendre durant la tramitació de l’expedient, van
des del trasllat del funcionari a un altre lloc de treball fins a la suspensió provisional pels casos
més greus. Cap d'aquestes mesures s'han aplicat arran d'aquestes denúncies.

Consultada per aquest diari, la directora de l’institut, Mercè López, no ha volgut fer declaracions i
s'ha limitat a defensar que quan va tenir coneixement de la denúncia va traslladar el cas als

https://www.ara.cat/societat/professor-denunciat-colpejar-insultar-menor-segueix-donant-li-classe_1_4613690.html


serveis territorials, tal com fixa el protocol.

Més enllà de la denúncia d'aquest alumne presentada als Mossos, i sobre la qual s’haurà de
pronunciar un jutge, el departament també investiga els altres incidents que els alumnes han
anat denunciant sobre aquest professor. Entre els fets que se li imputen hi ha "tractar
habitualment de manera inadequada els seus alumnes menyspreant-los, humiliant-los,
amenaçant-los i insultant-los". També investiguen si ha intentat "coaccionar els alumnes"
perquè retiressin les queixes que havien presentat contra ell. Les diferents denúncies i la
investigació oberta, que segons el departament ha provocat que una inspectora visiti el centre i
demani a professors i alumnes les seves opinions sobre el professor, han tensat molt el dia a dia
dins de l’institut. El professor no ha volgut fer declaracions a l'ARA.

Des del departament defensen la seva actuació i insisteixen que tots els protocols s’han activat
tal com fixa el reglament. S’ha activat la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència
(USAV), "que ha fet un acompanyament als alumnes que havien comunicat la situació al centre".

Aquest article s'ha modificat per un error en la informació

Aquest article s'ha modificat per un error comès per la font d'informació
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Un professor de Santa Coloma de Gramenet
denunciat per agredir un alumne continua
fent classe

El Departament d’Educació té obert un expedient
disciplinari que preveu tancar «en els pròxims dies»

Un professor de l’Institut Terra Vermella de Santa Coloma de Gramanet denunciat per
insultar i colpejar un alumne el maig del 2022 continua fent classes al centre, segons una
informació publicada pel diari ‘Ara’. Fonts del Departament d’Educació, que té la competència
per poder apartar el professional o suspendre’l com a mesura cautelar, han confirmat a l’agència
ACN que el docent té un expedient disciplinari obert i que la instrucció es preveu que acabi en
els pròxims dies».

Els fets es van produir el 19 de maig de l’any passat quan el docent va estirar la samarreta d’un
alumne, el va agafar amb força per les nines i el va empènyer. El cas, denunciat davant els
Mossos d’Esquadra, està en fase d’instrucció. Durant l’episodi, el professor també hauria dit a
l’alumne: «Prostituts moros de merda, que jo pago impostos per pagar-vos les ajudes a
vosaltres».

Notícies relacionades

Segons 'Ara', el centre va posar el cas en mans dels serveis territorials de la conselleria i, arran
d’aquest episodi, altres alumnes també han denunciat el docent per situacions similars.

Per la seva banda, Educació manté que està instruint un expedient disciplinari sobre el docent i
que la inspectora d’Inspecció Educativa farà un seguiment presencial del docent dins de l’aula.
Fonts d’Educació també han confirmat que l’institut li ha fet amonestacions verbals i per escrit al
professor i que ha destinat altres professors a acompanyar el denunciat a l’aula durant les seves
classes.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230206/professor-santa-coloma-gramenet-denunciat-agressio-alumne-segueix-fent-classe-82577478
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SANDRA PÉREZ 
REUS 

Las áreas de educación y cultura 
se encuentran habitualmente en 
propuestas bidireccionales, como 
es el caso del proyecto Vincles, 
una nueva herramienta de rela-
ción entre los centros escolares y 
los equipamientos culturales en 
la que ya han empezado a traba-
jar 8 escuelas públicas de Reus. 

«La idea parte de dos grandes 
líneas: la actividad escolar y la 
educación 360, además del acce-
so al derecho a la cultura, de 
romper esas barreras mentales so-
bre los equipamientos y el acce-
so de nuevos públicos a la progra-
mación cultural», explica Daniel 
Recasens, concejal de Cultura, 
Educació i Política Lingüística del 
Ayuntamiento de Reus. 

El fin de la iniciativa es conce-
bir los equipamientos culturales 
como un espacio más de trabajo 
y como espacios públicos a dispo-
sición de la ciudadanía en los que 
el aprendizaje, la creatividad y el 
espíritu crítico tienen un protago-

nismo determinante. Especial-
mente, en una ciudad educadora 
se convierten «en un nuevo labo-
ratorio de acciones, proyectos, 
eventos... al servicio de los equi-
pos de cada centro escolar», seña-
la Recasens. De este modo, el pro-
yecto Vincles fomenta alianzas que 
profundizan en la dimensión edu-
cativa y pedagógica de la cultura. 

Los equipamientos que partici-
pan (museos, teatros, bibliote-
cas) cuentan con una estructura 
y una agenda propia, por lo que 
sus dinámicas se entrelazan con 
las rutinas lectivas y, también, 
con la vida cotidiana de los 
alumnos, pues estas actividades 
implican a su vez a las familias 
y sus entornos. 

A través de diferentes experien-
cias, se convierten en espectado-
res activos de la realidad cultu-
ral de la ciudad. Por ejemplo, los 
alumnos de la Escola Prat de la 
Riba, creando sinergias con el 
Institut Municipal Reus Cultura, 
han colaborado en la elaboración 
del programa del Carnaval de es-
te año. 

Desde la concejalía de Educa-
ció destacan que el ecosistema 
educativo va más allá del aula y, 
por lo tanto, los estudiantes pue-
den desarrollar diferentes com-
petencias también de forma me-
nos ‘académica’. Así, trabajan las 
diferentes asignaturas: matemá-
ticas (contar las butacas de un 
teatro, calcular los metros cua-
drados del escenario o el presu-
puesto de una carroza), plástica 
(a partir del diseño de las deco-
raciones modernistas), catalán 
(para redactar un programa de 
actos) o bien historia (con los ar-
quitectos del Modernismo). 

Otra de las finalidades del pro-
yecto es que los alumnos conozcan 
los oficios que sustentan el sec-
tor cultural de su ciudad, es de-
cir, más allá de los intérpretes. 
Con Vincles comprenden las ta-
reas de técnicos de luces y soni-
do, gestores culturales o de una 
exposición; se ponen en la piel 
de los acomodadores, aprenden 
qué hay detrás de cualquier es-
pectáculo, etc. 

Un vínculo a largo plazo 
El proyecto pretende establecer-
se entre las escuelas públicas de 
Reus, priorizando aquellas deno-
minadas «de máxima compleji-
dad». En función de los resulta-
dos de la prueba piloto, este se 
ampliará más allá de los ocho 
centros actuales con tal de fo-
mentar la cultura participativa 
mediante un ‘vínculo’ que se 
mantiene durante 3 años. 

Este tipo de iniciativas, como se-
ñala Ana Suárez, tutora de 4º de 
Primaria de la Escola Prat de la 
Riba, «les permite tener un espí-
ritu crítico y se sienten importan-
tes y escuchados desde el primer 
momento». Las diferentes pro-
puestas les invitan a tratar temáti-
cas tan diferentes como la soste-
nibilidad o la desigualdad de las 
mujeres en la cultura, aspectos 
«que se pueden trabajar en clase, 
pero que siendo protagonistas, se 
implican más», añade Suárez. 

Además, apunta Miren Landete, 
directora de la Escola Teresa Mi-
quel i Pàmies, «no solo entienden 
que cualquier sitio puede ser un 
lugar de aprendizaje, también, 
cuando salen de la escuela cono-
cen otros puntos de su ciudad a 
los que no van normalmente».

Creatividad

El Proyecto Vincles une ocho centros 
escolares con equipamientos culturales

Propuestas

Alumnos de algunas escuelas de Reus trabajan diversas competencias en el marco de espacios y programas locales

Algunos alumnos de Primaria de la escuela Prat de la Riba ya han empezado a trabajar con el Institut Municipal Reus Cultura. FOTO: ALBA MARINÉ

Prueba piloto 
Nuevas alianzas entre 
centros y espacios 
Tras la primera prueba, el año 
pasado, en la que participaron 
cuatro escuelas, para este cur-
so académico 2022-2023 han 
planteado una prueba piloto 
con 8 centros educativos, con 
sus correspondientes ocho 
equipamientos culturales. 

Este primer programa ha esta-
blecido los siguientes ‘víncu-
los’: la Escola Pompeu Fabra y el 
Teatre Bartrina, la Escola Mise-
ricòrdia con el Teatre Fortuny, la 

Escola General Prim con la Bi-
blioteca Xavier Amorós, la Esco-
la Eduard Toda y la Biblioteca 
Pere Anguera, la Escola Prat de 
la Riba con la Casa Rull -como 
sede del Instititut Municipal 
Reus Cultura-, la Escola Joan 
Rebull con Cal Massó, la Escola 
Teresa Miquel i Pàmies con el 
Museu Salvador Vilaseca y la 
Escola Marià Fortuny con el 
Centre de la Imatge Mas Igle-
sias. 

Cada equipo docente deter-
mina qué grupo o grupos clase 
participan de la iniciativa y có-

mo se desarrollan las activida-
des en el espacio local que se 
les ha asignado previamente. 
De este modo, desde la conce-
jalía de Cultura i Educació po-
drán valorar cuáles son sus fór-
mulas de conexión. «El proyec-
to Vincles pretende una cierta 
normalización del encuentro 
entre ambas partes», describe 
el concejal Daniel Recasens. 

Además, cada equipamiento 
abre las puertas al alumnado a 
otras entidades, profesionales y 
espacios de Reus, en una visión 
más amplia de la cultura local.
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Son las 14.00 y la campana de
salida del instituto no ha sonado
aún. Un mensaje de WhatsApp
con la foto de un Beethoven con
gafas verde fosforescente respon-
de: “Salgo a y cuarto”. Es Manuel
Lorite, un chaval de 17 años. De
golpe, sale una tropa de adoles-
centes. Entre la multitud asoma
Manuel con la mochila a sus es-
paldas y el tiempo cronometrado
para llegar a sus clases de conser-
vatorio. Es miércoles, una de las
jornadas más apretadas, en las
que destina cerca de 14 horas dia-
rias a cursar segundo de bachille-
rato y sexto de profesional en el
conservatorio.

Manuel camina desde el insti-
tuto San Isidro hasta la estación
de La Latina, en Madrid, para
tomar el metro al conservatorio
Amaniel. Dos paradas, transbor-
do y una parada más. A veces,
cuando el tiempo no apremia,
se da el lujo de ir caminando.
Pero no es frecuente. Para estu-
diantes de danza o de música,
como Manuel, el tiempo se ha
convertido en un bien escaso.
“Dedico ocho horas y media a la
semana en clases del conserva-
torio, más una hora y media de
tocar la trompa en una orquesta
y una hora diaria en practicar
en casa”, dice. “Luego, si le su-
mas el instituto son muchas ho-
ras lectivas”.

Su vida transcurre en un tra-
jín entre compaginar sus clases,
deberes y continuar con su pa-
sión por la música. “Al final ten-
go que compaginar cinco días
lectivos, de unas seis o siete ho-
ras cada uno, con unas 14 horas,
además de estudio extra, total-
mente independiente al institu-
to. Luego, lo que tenga que estu-
diar para el instituto en casa”.

En España, alrededor de
100.000 alumnos estudian músi-
ca en un conservatorio, según
los últimos datos del curso
2020-2021 del Ministerio de Cul-
tura y Deporte. Pero, en el cami-
no, muchos abandonan los estu-
dios por falta de tiempo.

Manuel comienza sus días a
las 7.00 y termina a las 21.30. “Te
tiras toda la tarde en el conserva-
torio”, detalla el alumno. “Inclu-
so tienes dos o tres horas vacías
entre clase y clase”. Tiempo que
aprovecha para estudiar en la ca-
fetería del conservatorio. “Es lo
que toca. Aunque el conservato-
rio puede ser un lugar perfecto
para estudiar música, pero no lo
es tanto para hacer los deberes”.

Las horas dedicadas a los es-
tudios musicales varían depen-

diendo del grado —elemental,
profesional o superior, que equi-
vale a una licenciatura—, y es
una carrera que puede durar cer-
ca de 15 años si el alumno quiere
profesionalizarse. En el curso
2020-2021, un total de 41.441
alumnos se matricularon en ele-
mental, y solo 8.923 terminaron
el ciclo en ese mismo curso. En
profesional, hubo 48.256 matri-
culados, y lo completaron 7.324.
Y en superior, el total dematricu-
lados fue de 9.054 y 1.849 lo ter-
minaron en ese mismo curso.

El presidente de Juventudes
Musicales de España, Miquel
Cuenca, reconoce que compatibi-
lizar los últimos cursos del insti-
tuto con la exigencia de un con-
servatorio es difícil: “Es más que
una jornada laboral de un adulto
lo que dedican estos chicos de
estas edades”. “La deserción su-
cede en el paso del grado elemen-
tal al profesional, por la carga de
trabajo. Los alumnos y las fami-
lias priorizan los estu-
dios ordinarios frente
a los estudios musica-
les, y en el salto al su-
perior prefieren estu-
dios que consideran
que tienen una mejor
salida profesional”, ex-
plica Cuenca. La ra-
zón, lamenta, es que
en España “hay una
falta de prestigio so-
cial de la formación
musical. En los planes
educativos, la música
queda en un segundo
plano y no es una par-
te de la formación in-
tegral”.

Son casi las 15.00 y
el sonido de las teclas
del piano comienzan
a escucharse. Manuel
ha llegado al conserva-
torio. Reconoce que le
queda cerca en comparación
con otros compañeros, que tar-
dan alrededor de una hora en lle-
gar. Manuel aprovecha la hora
que tiene antes de su primera
clase para comer un bocadillo
que ha traído desde su casa. Des-
pués, en una sala, saca de un es-
tuche azul su trompa. La monta
y comienza a tocar.

Coincidencias de exámenes

Manuel asegura que, en la prácti-
ca, supone un importante esfuer-
zo sacar las horas de estudio. “To-
da lamateria que tienes que estu-
diar la estudias en tus horas li-
bres, que normalmente son las
madrugadas”, dice. A eso hay
que sumar los problemas para

cuadrar los exámenes de ambas
formaciones. “Si tengo examen
de conservatorio y ese mismo
día también tengo uno del insti-
tuto, es un lío bastante grande”.

Manuel no es el único. Carlos
Cordero tiene 17 años y cursa se-
gundo de bachillerato y segundo
de profesional, con especialidad
en piano. Para él es “habitual”
que coincidan las audiciones con
trabajos o exámenes. “No se pue-
de confiar en que todos los profe-
sores entiendan la situación, hay
quienes no te cambian las fechas
de entregas”, asegura. Laura
Echeverría, también de 17 años,
se ha unido con un grupo de jóve-
nes estudiantes de conservatorio
para pedir apoyo a la hora de

compaginar sus estu-
dios ordinarios con
los musicales. Entre
sus propuestas, piden
que los estudiantes de
música puedan solici-
tar una plaza en un
centro educativo cer-
cano al conservatorio,
y así evitar largos des-
plazamientos. Tam-
bién que se tenga en
cuenta la condición
de estudiante demúsi-
ca a la hora de pedir
cambios de horario
para presentar traba-
jos o exámenes.

Manuel ha termi-
nado su jornadamara-
toniana de clases. Son
las 21.30 y las puertas
del conservatorio se
cierran. Decide ir ca-

minando a casa, aunque tarde
media hora. Pero su día no se
acaba ahí. Cuando llegue tendrá
que practicar y repasar lo apren-
dido en las clases de música y en
el instituto: “Al final acabas fati-
gado y cansado”, confiesa.

Manuel estuvo a punto de
abandonar el conservatorio
cuando cursaba la Educación Se-
cundaria Obligatoria: “Me plan-
teé seriamente dejarlo porque
no podía más, simplemente no
podía más”. Ahora, ya en su últi-
mo año de bachillerato, ha deci-
dido seguir con los estudios supe-
riores. El siguiente paso, cuenta,
es estudiar musicología: “Me en-
canta la música clásica y quiero
divulgarla”, expone.

98.603 alumnos estudian algún curso
de música en España, pero muchos
abandonan ante las dificultades

14 horas diarias
para compaginar
el instituto y el
conservatorio

Los jóvenes piden
más flexibilidad
para completar
sus formaciones

“Las horas libres
son normalmente
las madrugadas”,
dice Manuel Lorite

ANA CRISTINA BASANTES, Madrid

Arriba, Manuel
Lorite, estudiante
de 17 años, salía del
instituto San Isidro,
el miércoles en
Madrid. En el cen-
tro, se desplazaba
en metro el mismo
día. Y abajo, ensaya-
ba en el conservato-
rio Profesional de
Música Amaniel.

SAMUEL SÁNCHEZ
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Los institutos temen no poder 
pagar las facturas de la luz y del gas

POLÍTICA EDUCATIVA

b En centros como   
el Goya o el Miguel 
Catalán el frío es 
habitual en las clases

b Educación ya ha 
realizado el pago del 
libramiento, que llegará 
en los próximos días

A
lgunos institutos de Zara-
goza como el Miguel Ser-
vet o el Goya, dos de los 
más antiguos de la ciu-

dad y que cuentan con unas insta-
laciones obsoletas, están haciendo 
cábalas con el presupuesto para 
poder hacer frente a todos los gas-
tos, sobre todo de luz y de gas, pero 
las cuentas no salen al no contar 
con suficiente liquidez. A ello se su-
ma que el ingreso de los libramien-
tos para gastos de funcionamiento 
por parte del Departamento de 
Educación todavía no ha llegado. 

En el instituto Goya, la calefac-
ción se pone unas horas concretas 
con el fin de limitar el gasto, mien-

ses de Bachillerato, las más som-
brías, es donde se concentra más 
frío. De hecho, hay alumnos e in-
cluso algún profesor que están en 
clase con chaqueta y guantes, se-
gún han manifestado a este diario. 
De todos modos, desde la dirección 
reiteran que a ellos no les constan 
quejas formales por este motivo.  

«No hemos podido acometer 
parte del mantenimiento porque 
no nos llega con el presupuesto, 
esa es la realidad. Este año los gas-
tos de funcionamiento han subido 
solo un 2% por parte de Educación, 
algo que ya de por sí es insuficiente 
cuando el precio de todo se ha dis-
parado», lamentaban. 

También en el instituto Goya la 
situación económica está condicio-
nando el gasto, sobre todo en cale-
facción, porque llenar el depósito 
de gasoil «cada vez cuesta más», in-
dicaban desde la dirección. «El 
principal problema que tenemos 
es el aislamiento. Hay que cambiar 
las ventanas, porque muchas no 

cierran bien y son antiguas. Había 
previsto un plan director para re-
formar el pabellón sur (donde es-
tán las clases de Secundaria), que 
se construyó en los años 70, pero 
no hay avances por el momento. 
Estos días de cierzo, con tanto vien-
to, se ha notado más frío. Lo que 
hacemos todos es venir un poco 
más abrigados», añadieron.  

En el instituto Goya también es-
peran que llegue la financiación 
para gastos básicos por parte de 
Educación. «Todavía nos tiene que 
llegar una parte del segundo libra-
miento del curso pasado».  

Por su parte, fuentes de la con-
sejería matizaron a este diario que 
ya se ha realizado el libramiento «a 
todos los centros educativos» y es 
«cuestión de días» que lo puedan 
cobrar. «En cualquier caso, aque-
llos que han tenido más proble-
mas y lo han solicitado se les ha 
adelantado el libramiento para 
que pudieran hacer frente a los pa-
gos», precisaron. H

ANA LAHOZ 
ZARAGOZA

La prevención, 
capital para la 
erradicación de 
la mutilación 
genital femenina

CAMPAÑA

EVA GARCÍA 
ZARAGOZA

La mutilación genital femenina 
es en España un delito. Sin em-
bargo, en muchos países de ori-
gen de los vecinos de Aragón se 
sigue practicando. En Médicos 
del Mundo llevan más de dos dé-
cadas trabajando en la preven-
ción de esta práctica considera-
da «forma de violencia sexual», 
señaló ayer Anunciación Pérez 
Pueyo, portavoz de la asocia-
ción en la comunidad, en el Día 
de la Tolerancia cero con la mu-
tilación genital femenina. La 
efeméride se conmemoró con 
una mesa informativa en Hues-
ca, en redes sociales y con la ex-
posición Mi lucha, nuestra lu-
cha, que puede verse hasta el 10 
de febrero, en el IES Avempace. 

Según datos de 2021, en Ara-
gón alrededor de 4.000 mujeres 
provienen de países en los que 
se realiza la mutilación genital 
femenina; y alrededor de mil 
tienen entre 0 y 14 años; que se 
concentran mayoritariamente 
en Zaragoza (un 78% del total) y 
el resto en la provincia de Hues-
ca y una pequeña parte en Te-
ruel. Por eso, el programa de 
Atención integral a las mujeres 
víctimas, del departamento de 

Sanidad del Gobierno de Ara-
gón, atendió ese año a seis mu-
jeres; cinco en Zaragoza y 1 en 
Teruel, todas ellas procedentes 
del África susbsahariana. Esta 
práctica «no solo» se realiza en 
África ni «solo» en países musul-
manes, ya que «no está vincula-
do a la religión». 

Las consecuencias inmedia-
tas de la mutilación son «dolo-
res, hemorragias e infecciones», 
dijo Pérez; y a medio largo pla-
zo, «afectaciones urinarias, 
complicaciones en los partos, 
en la vida sexual» entre otros. 
Desde Médicos del Mundo se ha-
ce hincapié en la labor de pre-
vención. El año pasado se aten-
dieron a un centenar de muje-
res, a las que se dio información 
y participaron en talleres de 
sensibilización; y se formaron a 
alrededor de 200 profesionales 
sanitarios y educativos. La pre-
vención, explicó, está dando 
«buenos resultados» ya que las 
familias cuando «conocen las 
consecuencias y ven que es ma-
lo para la salud de sus hijas» evi-
tan que se practique. De hecho, 
antes de viajar a sus países de 
origen las familias firman un 
protocolo  y la menor es visitada 
por un pediatra antes y después 
del viaje. H

El programa de Atención 
a las víctimas  atendió en 
2021 a seis  mujeres

Científicas, ni heroínas ni frikis

11-F, DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Once mujeres investigadoras de la Universidad de Zaragoza protagonizan una 
muestra en la plaza Santa Engracia que demuestra que la ciencia «no tiene género»

EVA GARCÍA 
ZARAGOZA

No son heroínas ni frikis con esca-
sa vida social. Son mujeres de car-
ne y hueso que se preguntan cosas 
y que buscan respuestas. Son las 
científicas aragonesas. Once de 
ellas protagonizan la campaña de 
la Universidad de Zaragoza en la 
que se muestran como referentes 
reales y cercanos en imágenes dis-
tribuidas en los mupis de la ciu-
dad y concentradas en una exposi-

ción en la plaza Santa Engracia de 
la capital aragonesa. Las hay quími-
cas, físicas, bioquímicas, Economis-
tas, geógrafas... Son Concha Lomba, 
María Zúñiga Antón, Mª Ángeles Pé-
rez Ansón, Conchita Garcés Ayerbe, 
Beatriz Herguedas Francés, Conchi-
ta Martínez Pérez, Ana M. Geer Ra-
mos, Gloria Luzón marco, Lucía Gu-
tiérrez Marruedo, Inma Martín Bu-
rriel e Inma Arauzo Pelet las que ce-
den su imagen para conmemorar 
el 11-F, Día Internacional de la Mu-

jer y la Niña en la Ciencia. 
La idea de la exposición es «po-

tenciar el trabajo de las científicas 
en diferentes disciplinas y también 
potenciar el trabajo de las muje-
res», aseguró Concha Lomba, cate-
drática de Historia del Arte, duran-
te la presentación de la muestra; pe-
ro también mostrar que «somos ca-
paces de elegir lo que queremos 
ser» y de luchar por romper el «te-
cho de cristal que aún existe». 

Lomba es una de las protagonis-

tas de la muestra, pero también es-
tá Mª Ángeles Pérez Ansón, ingenie-
ra industrial e investigadora del 
I3A, que destacó la campaña como 
promoción de «las vocaciones cien-
tíficotecnológicas entre las niñas y 
entre las jóvenes». Ella se dedica a la 
investigación en ingeniería biomé-
dica, es decir a «resolver problemas 
en el ámbito de la salud», en temas 
de cáncer, prótesis, etc. y por eso 
hay que formarse «para solucionar 
esos problemas».  

Gloria Luzón es física y trabaja 
en el centro de Astropartículas y Fí-
sica de Altas energías, buscando 
«partículas e investigando en los se-
cretos del universo» y es importante 
que «todas las niñas y niños descu-
bran que es una profesión muy di-
vertida», sobre todo «si tienes mu-
cha curiosidad». Otro de los referen-
tes es María Zúñiga, geógrafa, para 
quien la muestra reivindica que las 
científicas «vivimos en el mundo re-
al» y cualquiera «puede preguntar-
se cosas y la investigación es muy 
accesible, solo hay que querer saber 
y preguntarte cosas». 

A la presentación asistieron en-
tre otros, Maru Díaz, consejera de 
Ciencia del Gobierno de Aragón, 
quien invitó a romper los techos de 
cristal y agradeció a las participan-
tes que sirvan de «espejo» de las fu-
turas científicas; Sara Fernández, 
vicealcaldesa del Ayuntamiento de 
Zaragoza; y el rector de la Universi-
dad, José Antonio Mayoral, quien 
señaló que solo el 26,5% de los gru-
pos de investigación están liderado 
por mujeres. 

El Gobierno de Aragón ha orga-
nizado hasta el día 10 un scape room 
científico para alumnos de Prima-
ria; y el consistorio, charlas para 
dar a conocer la labor de las científi-
cas. H

En la calle 8 Once científicas posan con uno de los cubos de la exposición que busca darles visibilidad.

ÁNGEL DE CASTRO

tras que en el Miguel Servet temen 
no poder abonar las próximas fac-
turas tal y como están los precios 
después de pagar 2.600 euros de 
gas en el importe de noviembre.  

La situación, dada las deficien-
cias de las instalaciones y del frío 
del último mes, hace que la tempe-
ratura sea baja en varias aulas de 
estos dos institutos. «El edificio es 
de 1960, es muy grande, tenemos 
ventanas que cierran mal, no hay 
aislamiento y hay techos de casi 
tres metros. Calentar todo es muy 
difícil y todos venimos un poco 
más tapados», aseguraban ayer a 
este diario fuentes de la dirección 
del Miguel Servet. En concreto, en 
este centro se enciende la calefac-
ción de 6.00 a 13.30 horas y las cla-
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n La comunitat educativa de l’es-
cola pública Muntanya del Drac 
del barri del Xup de Manresa està 
amoïnada perquè tem que els hi 
retallin places. De cara al curs vi-
nent Educació ha deixat entre-
veure que rebaixarà la ràtio 
d’alumnes d’Educació Infantil de 
3 anys, EI3. A més a més no els hi 
han assegurat, en aquest cas el 
Consell Comarcal, el transport es-
colar d’alumnes del nucli de Man-
resa fins el centre escolar. 

L’Associació de Familiars 
d’Alumnes (AFA), la direcció de la 
Muntanya del Drac i també l’As-
sociació de Veïns i Veïnes del Xup, 
han fet públic un comunicat amb 
un títol explícit: «Què és una es-
cola sense nenes i nens?» en el 
qual expressen la seva preocupa-
ció pel futur del centre. 

La ràtio a EI3 serà de 18 alum-
nes, el curs vinent. Al Xup podri-
en arribar a baixar a 12. Segons la 
comunitat educativa, les previsi-
ons es lliguen a la natalitat del bar-

ri, però «no creiem que hagi de ser 
així» ni, sobretot, que «hagi de ser 
diferent a altres escoles», diu Al-
fons Sort, de l’AFA.  

Preocupació pel transport 
Al mateix temps reclamen que 
s’asseguri el transport escolar a 
tots els infants que ho necessitin, 
igual que es fa amb la resta d’es-
coles que disposen d’aquest ser-
vei. Segons comenten, el curs pas-
sat quatre alumnes assignats a la 
Muntanya del Drac van ser reubi-

cats en altres centres de la ciutat 
perquè no hi havia places a l’au-
tobús. Temen que això es pugui 
repetir.  

El transport el paga el consell 
comarcal del Bages a través d’un 
conveni amb l’Ajuntament per-
què no és un servei obligatori al 
ser una escola dins el municipi.  
Amb la particularitat que es trac-
ta d’un col·legi de Manresa, però 
situat en un barri que no té trans-
port urbà, sinó interurbà, i això vol 
dir més car i menys freqüències, 
fa notar la comunitat educativa. 
Es queixen que no han aclarit ex-
plícitament que hi haurà places 
per a tothom qui ho necessiti. El 
servei el cobreix un autobús. 

Millores al barri 
Al comunicat asseguren que en 
una setmana que tant l’Ajunta-
ment com el departament d’Edu-
cació «fan gala» de la inversió 
d’1,1 milions d’euros que  es des-
tinaran als centres educatius 
manresans aquest 2023 (veure 
Regió7 de l’1 de novembre), «com 
a AFA trobem inacceptable rebre 
un tracte discriminatori vers la 
nostra escola. Som un projecte 
d’escola pública, inclusiva i de 
qualitat. No acceptem aquestes 
mesures i treballarem per tal que 
tots els infants tinguin els matei-
xos drets». 

Així mateix opina que si es fan 
efectives les retallades serà un pas 
més en la llarga llista de «necessi-
tats urgents que tenim al barri». 
Manifesten que «si volem qualitat 
de vida al Xup, cal invertir en mi-
llores per l’habitatge, fer realitat el 
bus urbà amb una tarifa que no 
ens discrimini respecte la resta de 
la ciutat, la residència i el dispen-
sari».  El comunicat acaba dient 
que al barri hi ha d’haver serveis 
públics de qualitat i «cal que la 
nostra escola, els nostres infants i 
el nostre veïnat siguin tractats 
amb el mateix respecte que la res-
ta de manresans i manresanes». 

u Denuncien que de cara al curs vinent no està garantit el transport escolar a tothom qui ho necessiti

L’escola Muntanya del Drac del Xup 
tem que el pròxim curs retallin places
JORDI MORROS. MANRESA

Imatge de l’entrada a l’escola Muntanya del Drac del  barri del Xup de Manresa ALEX GUERRERO MAESTRE

La comunitat educativa 
del centre reclama que 
se’ls tracti igual que a 
les altres escoles de 
Manresa 

n Compartimentació i acabats, 
mobiliari, instal·lacions, pavi-
ments, estructures i senyalització. 
Són els elements de l’estació d’au-
tobusos de Manresa en els quals 
s’intervindrà mitjançant una in-
versió propera als 500.000 euros. 

La necessària millora a l’esta-

ció manresana, de la qual ja es va 
fer ressò aquest diari (vegeu edi-
ció del 13 de febrer passat),  s’em-
marca en un projecte global de la 
Generalitat que inclou treballs en 
estacions de busos i parades exis-
tents, així com la instal·lació de 
noves parades, a tot Catalunya, 
amb un pressupost previst de 20 
milions d’euros provinents dels 
fons europeus Next Generation.  

En el cas de les obres a l’estació 
de Manresa, que destaca per la 
manca de manteniment i deixa-
desa, tal com ha recollit aquest di-
ari en diverses ocasions, el calen-

dari fixat pel Departament de Ter-
ritori, de qual depenen, és que es 
licitin i s’adjudiquin enguany i que 
s’executin l’any  vinent.   

Actualment, el Departament, 
segons ha informat demanat per 
aquest diari, està ultimant la re-
dacció del projecte, que inclou les 
actuacions de rehabilitació i de 
millora de l’estació a partir de les 
necessitats assenyalades pel ma-
teix Departament, per l’Ajunta-
ment i per la concessionària de 
l’estació, Castellà, que ha confir-
mat que ha enviat el seu informe, 
però no n’ha avançat el contingut. 

El projecte de millora de l’estació 
de busos està en fase de redacció 

G.C. MANRESA

u Territori redacta el projecte 
amb les necessitats indicades 
pel Departament, l’Ajuntament 
i la concessionària, Castellà

Andana de l’estació d’autobusos de Manresa ARXIU/EDUARD VEGA
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La campanya de prevenció de les
addiccions arriba aquest curs a prop de
1.500 alumnes de 4t d’ESO
El programa Ciutat i Escola inclou aquest curs l’exposició virtual itinerant “Controles?”, una eina
educativa del conjunt de recursos de prevenció de les addiccions que cedeix la Diputació de
Barcelona. Aquest curs, entre el 7 de febrer i el 6 de març, al voltant de 1.500 alumnes de quart
curs d’ESO la visitaran i treballaran el tema de la prevenció de les addiccions.

Ja s’hi han adherit 12 instituts públics i 9 escoles concertades. Des de les aules, els alumnes
faran una visita virtual a aquesta mostra per mitjà de la qual es podran tractar les creences i
mites, influències i actituds que poden determinar la presa de decisions a l’hora de consumir.

Les cigarretes electròniques, el tabac, l’alcohol; el ciberassetjament, els videojocs i les xarxes
socials, són alguns dels temes que s’hi tracten. L’objectiu és fomentar la reflexió crítica i
constructiva envers el consum de drogues i de l’ús de les pantalles.

De forma complementària a l’exposició, el programa “Controles?” també proposa diverses
activitats de suport a la visita, per fer també a l’aula, que permeten treballar de forma més
completa el programa.

A més de l’activitat pedagògica, durant tot l’any el Servei Municipal d’Assessorament i
d’Informació en Drogues i Pantalles (SAIDP) ofereix a la comunitat educativa, famílies i joves, de
forma confidencial i gratuïta assessorament en aquests àmbits. Per contactar-hi: per mitjà de
Whatsapp al telèfon 680 402 795 o, també, per correu electrònic a les adreces: Aquesta adreça
de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat
per veure-la.  

Més informació web Controles?

https://web.sabadell.cat/actualitat/notis/item/la-campanya-de-prevencio-de-les-addiccions-arriba-aquest-curs-a-prop-de-1-500-alumnes-de-4rt-d-eso
mailto:infodrogues@ajsabadell.cat
mailto:infopantalles@ajsabadell.cat
mailto:infopantalles@ajsabadell.cat
mailto:infopantalles@ajsabadell.cat
https://controles360.diba.cat/
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La Plataforma en Defensa de l'Escola
Pública denuncia l'incompliment del Pacte
contra la Segregació - somGranollers
Redacció

El Casal del Mestre i la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública (PEDEP) aplegava dissabte,
a la Saleta (antic Gra), prop d'una cinquantena de persones convocades a un acte que duia per
títol de Granollers, ciutat educadora o ciutat segregadora?, amb la presentació i dinamització del
pedagog Agustí Corominas, i les ponències de la presidenta de l’aFFaC, Belen Tascón, i el
mestre jubilat i membre de la PEDEP, Josep Sánchez.

Tascón va explicar les polítiques de l’administració sobre la segregació escolar, "sempre
favorables a l’escola concertada-privada per l’increment de subvencions i per la laxitud respecte
a les responsabilitats d’aquesta en l’equitat educativa", lamentava. Per la seva banda, Sánchez
relatava la incidència de la segregació escolar a Granollers, des de l’estudi encarregat per
l’Ajuntament, "interessant, però de nul·les conseqüències", fins a l’aplicació del Pacte contra la
Segregació. En aquest sentit, denunciava que el govern municipal "ha incomplert
sistemàticament les directrius del Pacte respecte a la matrícula viva, que continua afectant
majoritàriament als centres anomenats d’alta complexitat".

Igualment, va ser molt crític amb les polítiques educatives del govern municipal, "mancat de
voluntat política i de valentia per aplicar mesures de millora respecte a l’equitat educativa i
rebaixar privilegis", exclamava. Ambdós van coincidir en considerar que la lliure elecció de
centre "és un fals dret que augmenta la segregació escolar i que mai ha d’estar per sobre del
dret bàsic i universal a què tots els infants rebin una educació pública de qualitat i que ofereixi
igualtat d’oportunitats".

Durant el debat s’han donat un gran nombre d’intervencions, per part de mestres, membres
d’AFA de Granollers i altres persones de la comunitat educativa, coincidint totes en què la
segregació escolar és un greu problema que s’ha de combatre amb mesures contundents.
Davant de l’interès i la participació, les persones assistents han acordat convocar nous actes per
continuar debatent i actuant, i per exigir millores a les administracions.

https://www.somgranollers.cat/noticia/85943/la-plataforma-en-defensa-de-lescola-publica-denuncia-lincompliment-del-pacte-contra-la-seg
https://www.somgranollers.cat/autor/redaccio
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L’Ajuntament d’Igualada impulsa un
projecte per pacificar i millorar els camins
escolars de la ciutat - Infoanoia
La regidora d’Ensenyament d’Igualada, Patrícia Illa, acompanyada del regidor de Mobilitat i
Sostenibilitat, Miquel Vives, han presentat aquest dimecres l’inici del projecte “Camins Escolars”
que permetrà conèixer les especificitats dels camins i rutes que segueixen els alumnes per
arribar als seus centres educatius i dirigir-se, desprès, a les activitats extraescolars
corresponents.

Aquest estudi, que compta amb la participació d’una empresa externa experta en mobilitat
constarà de diverses fases i se centrarà primerament en sis escoles representatives, ubicades
en diferents entorns i amb especificitats diverses i diferenciades. Posteriorment s’anirà ampliant
l’estudi i afegint la resta de centres.

Illa ha destacat que es tracta d’un projecte participatiu que comptarà amb la implicació
d’escoles, alumnes i famílies. La regidora ha volgut destacar “el paper que tindran les AFA i
també la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat d’Igualada que fa temps que treballen en els ODS
a nivell de ciutat i són experts pel que fa a la mobilitat”.

Miquel Vives, regidor de Mobilitat, ha explicat que aquest estudi neix arran de l’aprovació del Pla
de Mobilitat Urbana i Sostenible d’Igualada amb l’objectiu d’aconseguir que les rutes i entorns
escolars siguin “més verds, sostenibles, segurs i que donin més autonomia a infants i joves
alhora 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 transversalitat d’aquest projecte estructural de ciutat que comptarà amb la
participació d’infants, famílies, professors, associacions de veïns i diversos departaments de
l’Ajuntament com ara educació, mobilitat, comerç o seguretat.

Vives ha detallat que el projecte estarà dividit en cinc fases i finalitzarà amb una diagnosis i
propostes per pacificar “no nomes als entorns escolars sinó tota la ciutat amb una mirada verda i
amable”.

http://infoanoia.cat/lajuntament-digualada-impulsa-projecte-pacificar-millorar-camins-escolars-ciutat/
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Escola obligatòria fins als 18 anys a
Portugal: un factor més de l’èxit educatiu

La mesura ha contribuït a reduir l’abandonament
escolar fins al 5,9%, però ha anat acompanyada d’altres
accions com la flexibilització dels currículums o la
reducció de ràtios

Pocs països europeus han tingut tant èxit en la reducció de la taxa d’abandonament escolar com
Portugal en les últimes dècades. Si el 2001 aquesta xifra arribava al 44,3%, el 2021 es va reduir
fins al 5,9%, segons dades del portal estadístic Pordata. Una reducció que tant el Govern com
els responsables educatius atribueixen a moltes causes, entre elles l’ampliació de
l’escolarització obligatòria fins als 18 anys.

Va ser el 2009 quan el Govern del llavors primer ministre socialista, José Sócrates, va modificar
la llei de les bases del sistema educatiu, que fins aleshores fixava l’escolarització obligatòria
fins als 15 anys. Aquell any, la taxa d’abandonament escolar a Portugal era pròxima al 31%, tot
i que la tendència a la baixa d’aquest indicador ja s’estava registrant des d’anys anteriors. 

El sociòleg Luis Capucha, responsable de l’estudi que va impulsar la reforma de la llei, explica
que el país va prendre algunes decisions prèvies que van facilitar aquest canvi. «El panorama
va canviar perquè el mercat exigia treballadors més qualificats i perquè l’oferta educativa va
començar a apostar per l’educació professional». Les escoles de secundària van incloure
cursos professionals i es va accelerar la reducció de la taxa d’abandonament. 

Capucha assegura que Portugal va ampliar l’edat d’escolarització obligatòria perquè, malgrat
que encara estava lluny de la meta europea del 10%, estava aconseguint reduir cada vegada
més ràpid la taxa de fracàs escolar. «Segurament ampliar l’edat fins als 18 anys va donar un
impuls molt gran a la reducció de l’abandonament escolar». Però després d’aquesta mesura en
van arribar d’altres, com la flexibilitat dels currículums, la millora dels processos d’avaluació i
la reducció d’alumnes per aula. Motius que el Govern d’António Costa ha donat per justificar la
taxa d’abandonament actual, que se situa per sota de la mitjana europea.

El president de l’Associació Nacional de Directors d’Agrupaments d’Escoles Públiques
(ANDAEP), Filinto Lima, comparteix aquesta opinió. «L’augment de l’escolarització obligatòria
fins als 18 anys va ser un pas molt important, però altres factors com l’autonomia curricular de
les escoles també han contribuït a reduir aquests indicadors», assegura el professor, que
destaca que aquestes alteracions de les lleis han tingut un impacte significatiu en poc temps.

El president de l’ANDAEP atribueix part de l’èxit a la feina dels professors. «Tenim professors
d’excel·lència a Portugal, molt capacitats i amb molta experiència. No només tenen una formació
de base, sinó que continuen amb aquesta formació al llarg de la seva carrera», apunta Lima. Les
lluites dels docents –que es troben en ple pols amb el Govern per una millora de les seves
condicions laborals– en els últims anys, també han sigut determinants per aconseguir aquests
objectius. 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230206/escola-obligatoria-fins-a-18-portugal-exit-reduccio-fracas-escolar-82460473
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220816/formula-exito-portugal-acabar-fracaso-13975652
https://www.pordata.pt/portugal/taxa+de+abandono+escolar+total+e+por+sexo-433
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230110/huelgas-profesores-portugal-paralizan-curso-escolar-80978983


Notícies relacionades

Malgrat que la situació de cada país és diferent en el pla educatiu, els experts consideren que
l’ampliació de l’edat d’escolarització obligatòria és una mesura que pot funcionar de la mateixa
manera en altres estats de la Unió Europea. «No hi ha cap raó perquè, a tot Europa,
l’escolaritat obligatòria no sigui fins als 18 anys o fins a la conclusió de la secundària per a
aquells que ho facin amb 17 anys», assegura Capucha.

Tanmateix, el sociòleg defensa una mesura més ambiciosa, que consisteix a augmentar la
formació prèvia a l’entrada a la universitat. «La formació en competències bàsiques que
l’educació tradicional no proporciona o l’especialització tecnològica suplementària, amb
impacte en l’educació superior, podrien ser bones maneres per capacitar tots els joves
europeus», sentencia.
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La campanya de prevenció d'addiccions a
1.500 alumnes de Sabadell
El programa Ciutat i Escola de Sabadell inclou aquest curs l’exposició virtual itinerant
“Controles?”, una eina educativa del conjunt de recursos de prevenció de les addiccions que
cedeix la Diputació de Barcelona. Aquest curs, entre el 7 de febrer i el 6 de març, al voltant de
1.500 alumnes de quart curs d’ESO la visitaran i treballaran el tema de la prevenció de les
addiccions.

 

Ja s’hi han adherit 12 instituts públics i 9 escoles concertades. Des de les aules, els alumnes
faran una visita virtual a aquesta mostra per mitjà de la qual es podran tractar les creences i
mites, influències i actituds que poden determinar la presa de decisions a l’hora de consumir.

 

Les cigarretes electròniques, el tabac, l’alcohol; el ciberassetjament, els videojocs i les xarxes
socials, són alguns dels temes que s’hi tracten. L’objectiu és fomentar la reflexió crítica i
constructiva envers el consum de drogues i de l’ús de les pantalles.

 

De forma complementària a l’exposició, el programa “Controles?” també proposa diverses
activitats de suport a la visita, per fer també a l’aula, que permeten treballar de forma més
completa el programa.

 

A més de l’activitat pedagògica, durant tot l’any el Servei Municipal d’Assessorament i
d’Informació en Drogues i Pantalles (SAIDP) ofereix a la comunitat educativa, famílies i joves, de
forma confidencial i gratuïta assessorament en aquests àmbits. Per contactar-hi: per mitjà de
Whatsapp al telèfon 680 402 795 o, també, per correu electrònic a les adreces:
infodrogues@ajsabadell.cat o infopantalles@ajsabadell.cat.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/campanya-prevencio-addicions-alumnes-sabadell
mailto:infodrogues@ajsabadell.cat
mailto:infopantalles@ajsabadell.cat
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L'escola Gabirel Castellà impulsa un laboratori per
experimentar amb la ciència

L'escola Gabirel Castellà impulsa un laboratori per
experimentar amb la ciència

"Despertar l'interès pel món científic dels alumnes des de ben petits"
és l'objectiu del nou LAB 2-6, un laboratori creat per l'escola pública
Gabriel Castellà d'Igualada. El projecte s'emmarca dins 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",
han explicat des del centre. El procés de creació del "LAB 0-6" ha
comptat amb el suport de diversos docents de la FUB així com
personal científic de l'ICE-CSIC. El laboratori, gràcies al Programa

https://anoiadiari.cat/ensenyament/escola-gabirel-castella-impulsa-laboratori-experimentar-ciencia/


Aire, s'obre a alumnes d'altres centres d'ensenyament d'Igualada.

A la presentació del nou LAB 2-6, la directora de l'escola Gabriel
Castellà i Raich, Natàlia Vidal, va valorar 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 va 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."

Per la seva banda, la tinent d'alcalde i regidora d'Ensenyament de
l'Ajuntament d'Igualada, Patrícia Illa, va destacar "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 va remarcar "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". Cal destacar que el centre també participa en el



projecte Magnet que, junt amb 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.

El director de Serveis Territorials del Penedès, Josep M. Colomé, va
remarcar el suport de la institució en projectes com aquests "que
permeten una vivència experimental de l'alumne en el camp de les
ciències".

0 Comentaris

Deixa el teu comentari
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Vuit escoles de Reus establiran "Vincles"
amb els equipaments culturals de la ciutat
Els alumnes de vuit escoles de Reus participen des del setembre en el projecte 'Vincles'. Es
tracta d'una iniciativa impulsada per les regidories de Cultura i Política Lingüística i d’Educació
de l'Ajuntament de Reus que pretén crear sinergies entre els centres educatius i els
equipaments culturals de la ciutat. El regidor Daniel Recasens ha presentat aquest dilluns el
projecte, acompanyat d'alguns dels professors de les escoles participants, els quals han aplaudit
la iniciativa i han coincidit en el fet que "qualsevol espai és un lloc d'aprenentatge i no només ho
son les aules". De moment, des del consistori han assegurat que es tracta d'una prova pilot i no
descarten ampliar-ho a la resta de centres educatius en els pròxims cursos.

Les escoles de Reus que participen en el projecte 'Vincles' son Pompeu Fabra, Misericòrdia,
General Prim, Eduard Toda, Prat de la Riba, Joan Rebull, Marià Fortuny i Teresa Miquel i
Pàmies, les quals han creat vincles amb el teatre Bartrina, el teatre Fortuny, la biblioteca Xavier
Amorós, la biblioteca Pere Anguera, la Casa Rull, Cal Massó, el Centre de la Imatge Mas
Iglesias i el Museu Salvador Vilaseca, respectivament.

La directora de l'escola Teresa Miquel i Pàmies, Miren Landete, ha destacat que la iniciativa ha
propiciat que molts alumnes també vulguin visitar els centres culturals acompanyats de les
seves famílies fora de l'horari lectiu. De fet, el regidor de Cultura i Política Lingüística i
d’Educació de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha reafirmat que un dels objectius de la
iniciativa és, justament, que "aquesta familiarització de la canalla amb l’espai públic doni peu a
estratègies que traspassin aquest marc estricte de l’horari escolar".

Per la seva banda, la tutora dels alumnes de quart de l'escola Prat de la Riba de Reus, Anna
Suárez, ha aplaudit que la iniciativa fomenti l'esperit crític dels joves. També ha destacat que
gràcies al projecte 'Vincles' els alumnes se senten més "visibles i importants", ja que veuen com
les seves propostes i opinions son escoltades pels professionals dels equipaments culturals. En
el seu cas, el vincle ha estat amb la Casa Rull i ha permès als joves ser partícips de com s'ha
organitzat la festivitat del Carnaval a la ciutat.

http://www.infocamp.cat/ensenyament/item/55547-vuit-escoles-de-reus-establiran-vincles-amb-els-equipaments-culturals-de-la-ciutat
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La lliçó del Xifra | Roger Casero Gumbau |
President de l’AMPA de l’Institut Narcís
Xifra i Masmitjà de Girona | Articles | El Punt
Avui
Roger Casero Gumbau - President de l’AMPA de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona

Que el Xifra deixi de tenir ESO és una mala notícia per a l’institut, també per a Girona. Temem,
però, que no tothom ho veu així, i hi ha qui no ha fet res per evitar-ho, i ens resta el dubte de
saber si aquesta inacció ha estat per incompetència o per voluntat.

Aquestes paraules són dures, però el “cas Xifra” clama al cel. La impressió és que ni Educació
ni l’Ajuntament han fet res significatiu aquests darrers quatre anys per revertir la situació de
segregació escolar que s’ha generat al Xifra.

A finals de 2018 Educació va anunciar el nou institut de Sarrià de Ter; la situació del Xifra no té
tant a veure amb aquest anunci com amb les decisions que calia prendre (i que no es van
prendre) en clau de planificació escolar i de transport a partir d’aquest moviment, que
inevitablement impactava de ple en la vida del Xifra.

No fer res també és decidir, i aquesta decisió ha alimentat la segregació escolar, fins al punt que
Educació ha hagut de tractar el Xifra en alguns aspectes com a centre de màxima complexitat,
tot i que no està tipificat com a tal. La manca de planificació, o una planificació nefasta, ha
condemnat el Xifra a la segregació escolar. El més sinistre és que aquest procés de segregació
ha passat al mateix temps que Girona ha aprovat el pacte de ciutat per combatre la segregació
escolar (2020) i el pla per a l’equitat educativa a Girona (2022).

Els propers cursos, els estudis d’ESO s’extingiran del Xifra, iniciant així el trànsit cap a una
especialització en FP. Aquesta és una aposta ambiciosa i important, per a l’institut i per a
Girona, però aquesta oportunitat no ha d’eclipsar les causes que han fet viure a l’ESO del Xifra
una agònica mort anunciada.

Amb l’extinció de l’ESO s’obren interrogants i incerteses per a les famílies que ja hi són (Podran
acabar el cicle d’ESO? Amb quin professorat?), també per a les que ja no hi aniran: l’alumnat de
Montjuïc, Carme Auguet i FEDAC Pont Major. Quines alternatives tindran? Es garantirà el
transport? Serà gratuït?... A les famílies ens hauria agradat que els responsables polítics ens
haguessin respost aquestes preguntes abans de llegir a la premsa l’extinció de l’ESO.

Des de l’AMPA ens sembla evident que l’ESO del Xifra ha estat víctima de la mala planificació i
la manca de compromís (i potser valentia) de les administracions (in)competents (Generalitat i
Ajuntament). Potser aquesta és la tràgica lliçó del Xifra: que l’extinció de l’ESO no sigui en va i
que serveixi perquè fem de la planificació una eina per lluitar contra la segregació escolar, en
comptes de fomentar-la.

https://elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2251274-la-llico-del-xifra.html
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