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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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Societat

L’avançament de l’inici d’aquest 
curs escolar 22-23 a la primera set-
mana de setembre amb jornada in-
tensiva durant tot el mes no ha fo-
mentat l’equitat, objectiu que el 
Govern perseguia amb la mesura, 
segons va repetir moltes vegades. 
Al contrari, ha fet més gran la bret -
xa entre la xarxa privada-concer-
tada i la pública. Mentre que en la 
primera, un 94% dels nens i nenes 
van fer ús del servei d’oci educatiu 
ofert de manera voluntària a les 
tardes a partir de la segona setma-
na (i un 90% la primera), en la pú-
blica només ho van fer un 40% la 
primera i un 45% la resta de set-
manes. És a dir, el sistema de tardes 
recreatives va generar una situació 
de desigualtat evident que ahir va 
reconèixer tant la secretària gene-
ral d’Educació, Patrícia Gomà, com 
la secretària de Transformació 
Educativa, Núria Mora, en la pre-
sentació dels resultats de l’audito-
ria externa encarregada pel Depar-
tament d’Educació per avaluar-ne 
la implementació.  

Que el curs vinent tornaria a 
començar la primera setmana de 
setembre –el Govern ha d’acabar 
de decidir la data exacta–, és una 
cosa en què el conseller, Josep 
Gonzàlez-Cambray, ha insistit 
sempre. El que s’havia de valorar a 
partir dels resultats de l’auditoria 
externa era com. En aquest sentit, 
l’informe respon que el curs 23-

24 ha de començar en horari com-
plet, matí i tarda. El departament 
ho assumeix i s’ha compromès a 
«buscar la fórmula per fer-ho», 
segons va assenyalar Gomà, que 
va apuntar que la llei estableix 
una forquilla de dies lectius d’en-
tre 175 i 178 i que ara estan en 176, 

de manera que compten amb dos 
dies de marge. 

Gomà i Mora van admetre que la 
voluntarietat de l’oci educatiu ofert 
durant les tardes del setembre pas-
sat no ha ajudat a potenciar-ne la 
universalitat, que l’abordatge pe-
dagògic «no és el mateix» i que la 

situació ha provocat desigualtat 
entre centres. A l’escola concerta-
da pràcticament no es va notar la 
jornada intensiva ja que en moltes 
ocasions la suposada hora d’«oci 
educatiu» de les tardes la cobria el 
mateix professor. Elements pels 
quals el Govern farà marxa enre-

LA FORMACIÓ A CATALUNYA

Ferran Nadeu

Educació aposta perquè el curs 
comenci abans i a jornada completa

Després que l’auditoria externa encarregada per la Generalitat hagi confirmat el fracàs de les tardes 
recreatives del setembre, la conselleria abordarà amb la comunitat educativa el calendari exacte de la 
tornada a l’escola del curs 2023-24, tot i que el seu objectiu és que comenci la primera setmana, com el 2022.

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

El sistema de tardes 
recreatives va 
generar desigualtat 
entre la pública  
i la concertada

Primer dia del curs 2022-23, a l’escola Josep Carner de Badalona.

Dates de la 
preinscripció escolar 
del curs 2023-2024  
a Catalunya

Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) 

Presentació  
de sol·licituds:  

del 8 al 20  
de març 

Matrícula:  
del 20 al  

28 de juny 

Educació infantil  
i primària 

Presentació  
de sol·licituds:  

del 6 al 20 de març  
del 2023 

Matrícula: del 20 al 28 
de juny del 2023 
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24-25  
 Divendres, 10 de febrer del 2023 

«És el que dèiem les famílies des 
del primer moment», va assenya-
lar amb un punt d’indignació Li-
dón Gasull, directora de la Federa-
ció d’Associacions de Famílies 
d’Alumnes de Catalunya (Affac) 
després de la presentació del resul-
tat de l’auditoria externa en car -
regada pel Departament d’Educa-
ció que constata el fracàs de la po-
sada en marxa de les tardes re-
creatives del setembre. «No era 
necessari pagar una auditoria ex-
terna per veure-ho. L’hi vam dir 
abans i l’hi vam dir després, quan 
els fets van confirmar que teníem 
raó», va afegir Gasull, que, a més, 
va criticar que en la presentació no 
se’ls entregués l’informe complet, 
sinó només les conclusions.  

L’Affac ja havia advertit el 
departament que era millor 
esperar un curs a imple-
mentar l’avançament 
escolar –mesura en la 
qual estan d’acord– 
per fer-ho de manera 
dialogada. «Hem 
perdut una oportuni-
tat. Si ens fixem en 
l’auditoria, els sindi-
cats són l’únic agent 
de la comunitat edu-
cativa que no ha volgut 
participar i això és con-
seqüència que partim 
d’una mesura que va ser 
imposada; el departament ha 
generat molta tensió i ara serà di-
fícil reconduir-la per implemen-
tar un avançament del calendari 
en condicions», va reflexionar la 

directora de l’Affac, convençuda 
que el Govern «no ha sabut valorar 
les conseqüències que tindria im-
posar el seu calendari». La mesu-
ra que es posa ara sobre la taula 
–l’avançament del curs escolar a 
jornada completa, no decidida al 
100% però l’opció preferida per la 
majoria de la comunitat educati-
va, segons l’auditoria– va ser 
l’aposta de l’Affac des del primer 
moment, però «no així», va reite-

rar la directora, que va remarcar la 
importància de «fer-ho diferent».  
«Han d’arribar a acords amb els 
sindicats; si continuen tensant el 
professorat, al final aquesta tensió 
es trasllada als nens. Quan els pro-
fessors estan estressats, qui ho 
paga són els nens», va afirmar 
Gasull, a qui no va sorprendre en 
absolut el diagnòstic que fa l’in-
forme, que conclou que les tardes 
recreatives han obert la bretxa en-
tre escoles privades-concertades i 
escoles públiques. En la roda de 
premsa d’inici de curs l’Affac ja va 
assenyalar que la jornada intensi-
va al setembre havia suposat un 
descens de la qualitat educativa a 
l’escola pública. 

Crítiques sindicals 

«L’informe confirma la falta de 
previsió amb què la conselleria va 
imposar la mesura que ja denun-

ciàvem els sindicats, i assenyala 
que al final a moltes escoles el 

que s’ha fet són activitats 
de cura de l’alumnat, 

com si fos el pati», va 
indicar Rosa Mari Vi-
llaró, representant de 
CCOO en el Consell 
Escolar. «La decisió 
està presa, i no tenen 
en compte que els 
centres no estan pre-

parats tèrmicament 
per suportar les tem-

peratures pròpies de 
l’estiu de les primeres 

setmanes de setembre», va 
afirmar Jesús Martín, d’UGT. 

La portaveu d’Ustec, Iolanda Se-
gura, va exigir una taula sectorial 
específica per tractar el nou ca-
lendari escolar. n

«No calia una auditoria per 
confirmar el que és evident»

L’Affac recorda que ja van advertir que les tardes d’oci recreatiu  
no afavoririen l’equitat i demana «diàleg real» al departament.

H. L. 
Barcelona

re en una mesura en què va in-
vertir gairebé nou milions i mig 
d’euros (la intenció era invertir-
hi 11.600.000 euros, però la 
baixa participació de l’alumnat 
a les activitats de les tardes va 
fer que la despesa final fos una 
mica inferior). 

«Ara ens toca decidir els hora-
ris amb el caràcter pedagògic que 
el resultat de l’auditoria ha posat 
sobre la taula», insisteixen Gomà 
i Mora, les quals es resisteixen a 
explicar com a pròpia la proposta: 
«És el que ens demanen tots els 

agents com queda recollit a l’au-
ditoria», defensen. 

Les responsables del departa-
ment van assegurar que «els do-
cents tenen temps suficient per 
preparar el curs ja que al juliol tots 
els equips directius dels centres 
saben quina serà la seva planti-
lla», que «amb el sistema com-
petencial ja no han de preparar tot 
el curs al setembre» i que «el mes 
de juliol és laborable»,  van re-
marcar. A partir d’ara, el Depar-

tament d’Educació assegura que 
obre un període de consultes amb 
els agents de la comunitat educa-
tiva per decidir conjuntament la 
data exacta de l’inici de curs, tot i 
que Gomà va destacar que serà 
decisió del Govern. El marge va 
del dilluns 4 de setembre al dime-
cres 6 de setembre, tot i que tam-
bé podrien decidir començar les 
classes el dijous 7 o el divendres 8.  

Horari de setembre 

Un altre punt que cal aclarir és si 
és tots els nivells educatius co-
mençaran junts el mateix dia, o 
bé primer ho faran infantil i 
primària i després secundària. 
Cambray va apuntar recentment 
que la tornada al col·le seria el 
mateix dia per a tot l’alumnat. La 
conselleria també abordarà amb 
la comunitat educativa la fórmu-
la per aplicar «el mandat de 
l’avaluació», «amb voluntat de 
diàleg i disposició a un acord 
conjunt». L’estudi –en què els 
sindicats es van negar a partici-

par– plantejava diverses opcions 
respecte al tipus d’horari durant 

el mes de setembre: totes les 
tardes en format d’oci 

educatiu (com s’ha fet 
aquest curs), primera 
setmana reduïda i la 
resta completa; pri-
mera setmana amb 
tardes d’oci educatiu 
i la resta, completa; 
dues setmanes re-

duïdes i la resta com-
pletes o tot el mes com-

plet lectiu.  
Aquesta última opció és 

la que ha comptat amb més su-
ports i, per tant, és la que ara hi 
ha sobre la taula. En la llista de 
crítiques que recull l’estudi sobre 
les ja desterrades tardes recrea-
tives de setembre, destaca la 
desproporció que s’ha detectat 
entre les hores lectives i les hores 
d’oci i que el tipus d’activitats 
que es van oferir no estava inte-
grat en el projecte educatiu del 
centre. L’estudi també constata 
que una hora diària és insuficient 
per realitzar una activitat d’oci 
educatiu de qualitat. n

Activitat extraescolar  
al CEIP Diputació.

«L’informe 
confirma la falta 
de previsió de  
la conselleria», 
denuncia CCOO 

dels alumnes de la 
privada concertada 
van fer activitats de 
tarda, per només el 
45% de la pública.

94%

Les xifres

milions va invertir el Govern  
per a les activitats de tarda.  

El projecte inicial n’incloïa 11,6, 
però la despesa final va ser 

inferior per la baixa participació.

9,5 

Batxillerat 
Presentació de 

sol·licituds: del 20  
al 26 d’abril 
Matrícula:  

del 22 de juny  
al 3 de juliol 

 
 

Cicles d’FP de grau mitjà 
Presentació de 

sol·licituds: del 12 al 18 
d’abril del 2023 per a 

alumnes amb continuïtat 
d’escolarització i del 9 al 
15 de maig per a la resta 

de l’alumnat 
Matrícula:  

del 3 al 7 de juliol  
per a tot l’alumnat

Cicles d’arts  
plàstiques i disseny  

de grau mitjà 
Presentació de 

sol·licituds: del 12  
al 18 d’abril i del 9  

al 15 de maig 
Matrícula:  

del 30 de juny  
al 7 de juliol 

Cicles d’FP i d’arts 
plàstiques i disseny  

de grau superior 
Presentació de 

sol·licituds: del 26 de 
maig a l’1 de juny 

Matrícula:  
del 19 al 24 de juliol 
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El Col·legi Maristes Montserrat celebra unes
Jornades Pedagògiques dedicades al
benestar emocional | Lleida.com
Els propers 10 i 11 de febrer el Col·legi Maristes Montserrat organitza les VIII Jornades
Pedagògiques “Eines pel benestar emocional”, una cita anual que enguany celebra la
vuitena edició a Lleida. El contingut de les jornades girarà al voltant del benestar emocional i
com aquest ha esdevingut una prioritat després de la pandèmia de la COVID. Les jornades
volen compartir propostes per orientar en un millor acompanyament de les persones,
especialment, dels més joves. 
  
La comissió organitzadora de les jornades formada per professorat de l'escola, compta amb la
col·laboració de l'AMPA que ha fet possible la participació de professionals contrastats en
diferents àmbits com la psicologia, medicina i educació. La participació a les mateixes és
oberta a tota la ciutadania. 
  
El divendres 10 de febrer a les 18 h, al teatre de l'escola, s’inauguraran les jornades amb
un interessant col·loqui sobre el benestar i malestar emocional en els joves "Preocupacions
dels joves a debat, cerquem respostes". Aquest comptarà amb la participació de
professionals, famílies, professorat i alumnes de l’escola. El col·loqui el moderarà el professor
Carles Roldan. 

El dissabte des de les 9 h del matí fins a les 13 h es proposarà un espai de tallers dels
quals es podrà valorar sobre una oferta de 4 propostes de les quals els assistents en podran triar
dues. La infermera Janina Ballesté ens parlarà de senyals d'alerta en el malestar emocional dels
infants i joves, la psicòloga Sònia Gil versarà sobre els fonaments del benestar emocional en
l'àmbit familiar, la mediadora comunitària Verònica Castro compartirà recursos per desenvolupar
a les aules i la psicòloga Laura Cortés explicarà com educar en l'harmonia i la felicitat. A mig
matí es farà un esmorzar gentilesa de l’Editorial Baula. 
  
Tothom pot participar a les jornades registrant-se des de la web del Col·legi maristes. A més,
els professionals de l’educació també es podran registrar a la plataforma xtec per obtenir
certificat de formació.  
  
Les VIII Jornades Pedagògiques del Col·legi Maristes s'han fet un espai en les propostes
anuals de reflexió educativa a la ciutat de Lleida. Les jornades tenen la vocació de compartir
coneixement i per això estan obertes a tota  la ciutadania, a les famílies i als diferents
professionals de la docència.

https://www.lleida.com/noticia_canal/el-collegi-maristes-montserrat-celebra-unes-jornades-pedagogiques-dedicades-al
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Actualitat
Educació vol que les tardes  

del setembre tornin a ser lectives
La USTEC alerta que els docents no han dit que prefereixin tornar a aquest model

NOU CURS ESCOLAR

Les tardes de lleure durant el se-
tembre a l’escola no han convençut 
la comunitat educativa. Aquesta és 
la principal conclusió de l’avaluació 
externa que el departament d’Edu-
cació va encarregar per analitzar el 
funcionament de la mesura implan-
tada a l’inici d’aquest curs. Entre els 
àmbits a millorar, l’estudi destaca la 
necessitat de més hores lectives i 
més monitors, i que les activitats 
formin part del projecte educatiu. 
Davant els resultats de l’anàlisi, la 
conselleria proposa recuperar l’ho-
rari lectiu complet al mes de setem-
bre i, per tant, descartar les activi-
tats de lleure que es van organitzar 
a l’inici d’aquest curs. Aquesta és 
l’opció més votada pel centenar de 
representants d’equips directius, 
docents, famílies i experts que han 
participat en l’auditoria. Tot i 
aquesta majoria, cal tenir en comp-
te que en el cas del personal docent 
l’opció més votada ha estat mante-
nir el lleure educatiu les tardes del 
setembre i que l’informe aclareix 
que els sindicats no han volgut fer 
cap proposta, ja que es mostren con-
traris a l’avançament del curs. 

“La majoria de la comunitat edu-
cativa reclama les tardes de setem-
bre amb contingut pedagògic. Ara 
hem de buscar la manera de fer-ho 
possible, adequant-nos a la forqui-
lla de dies lectius que hi ha”, va asse-
gurar ahir la secretària general 
d’Educació, Patrícia Gomà. Tot i 
aquesta afirmació, des de la USTEC 
insisteixen que el professorat no ha 
dit en cap moment que prefereixi 
recuperar les tardes lectives i que 
únicament valoren positivament 
poder fer una jornada continuada. 
Per la seva banda, des de CCOO ad-
verteixen que “la qualitat educativa 
no depèn del fet que el curs comen-
ci abans o després o de tenir estones 

BARCELONA
DIANA SILVA

Un infant 
sortint de 
l’escola en una 
imatge d’arxiu. 
MARC ROVIRA

ho demostrin i que no torni a haver-
hi imposicions”, va dir Iolanda Se-
gura, portaveu de la USTEC. 

Sense equitat 
Més enllà de les propostes per al 
curs vinent, l’avaluació ha detectat 
que aquest setembre hi va haver una 
desproporció entre les hores lecti-
ves i el nombre d’hores de lleure, i 
que el temps que s’hi destinava tam-
bé era insuficient per portar a terme 
una activitat de lleure de qualitat. 
L’estudi també conclou que calien 
més monitors, especialment pro-
fessionals amb capacitats per aten-
dre l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials (NEE) i els infants 
més petits. També remarca que cal 
millorar la previsió d’alumnat que 
faria servir aquest servei i la cessió 
d’espais per mitigar la calor.  

De fet, el nombre d’alumnes que 
van participar en les tardes de lleu-
re al setembre va ser molt desigual 
en funció del tipus de centre. A la 
pública, al voltant del 40% dels 
alumnes es van quedar a la tarda a 
l’escola, un percentatge que és simi-
lar al nombre d’alumnes que es que-
den al menjador. En canvi, a l’esco-
la concertada van ser el 90% dels 
alumnes els que van quedar-se al 
centre. Una diferència que, segons 
els sindicats, es deu al fet que alguns 
centres concertats haurien decidit 
fer lectives també les tardes. 

Encara pel que fa al percentatge 
de presencialitat, Gomà va reconèi-
xer que l’estudi denota que la mesu-
ra “no ha ajudat a potenciar la uni-
versalitat, ja que les tardes de lleure 
no eren obligatòries”. Que fossin 
opcionals va fer que l’objectiu de ga-
rantir l’equitat entre alumnes que-
dés més desdibuixat. L’auditoria sí 
que valora positivament que la me-
sura va permetre que els alumnes 
amb NEE tinguessin unes vacances 
més curtes i que el fet que les acti-
vitats fossin gratuïtes va afavorir la 
conciliació familiar.e 

Què ha 
fallat en 
les tardes 
de lleure 
educatiu?

Plantejament 
Segons l’avaluació, l’objectiu 
no era clar i hi va haver una 
desproporció entre les hores 
lectives i el nombre d’hores de 
lleure. A més, a les tardes no hi 
havia prou temps per dur a 
terme una activitat de lleure 
educatiu de qualitat. 

Previsió i espais 
El document admet que calia 
més previsió del nombre 
d’alumnes que utilitzarien el 
servei. També va fallar la dis-
ponibilitat de monitors. Cal 
garantir la cessió de prou es-
pais que estiguin adaptats per 
mitigar la calor.  

Universalitat i equitat 
Que les tardes de lleure fossin 
opcionals, segons l’anàlisi, no 
va ajudar a potenciar la uni-
versalitat del servei ni va asse-
gurar l’equitat entre alumnes. 
A la pública només van fer ser-
vir el servei un 40% dels alum-
nes, a la concertada un 90%. 

Activitats 
Segons el document, cal millo-
rar el tipus d’activitats i la pro-
gramació perquè no siguin una 
continuació del pati. Hi va ha-
ver diferència d’activitats en-
tre centres i diferents nivells 
de participació per part del 
professorat. 

de lleure gratuïtes un mes, sinó de 
molts altres factors”. L’opció del re-
torn de les tardes lectives s’ha pre-
sentat al Consell Escolar, la Junta 
de Direccions, els sindicats, les fa-
mílies i les entitats locals perquè la 
valorin i facin propostes de com 
aplicar-la. Un període de consultes 
en què també es decidirà conjunta-
ment la data concreta de l’inici de 

curs, tot i que el departament ja ad-
verteix que l’avançament continua-
rà vigent. Per tant, a efectes pràctics 
els agents educatius només podran 
debatre quin dia –abans del 8 de se-
tembre– començarà el curs. En 
aquest sentit, els sindicats exigei-
xen una mesa sectorial monogràfi-
ca sobre com ha de ser l’inici de curs. 
“Si tenen voluntat negociadora que 
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Educación estudia que la vuelta al colegio
sea la primera semana de septiembre en
jornada completa
La Conselleria de Educación estudia que el curso escolar 2023-24 empiece la primera semana
de septiembre en horario completo. De esta forma, entierra su plan de que el primer mes de
colegio sea en jornada intensiva para compensar con horas de ocio educativo con monitores.
Un plan que, según un informe encargado a una empresa externa, no ha funcionado, tal y
como le venía advirtiendo la comunidad educativa.

Sin embargo, el Departamento que dirige Josep Gonzàlez-Cambray se muestra inflexible en
cuanto al avance del calendario. Y es que las clases volverán a empezar antes, previsiblemente
el 4 de septiembre. Antes, lo debatirá con sindicatos, directores de centros, familias y
asociaciones. 

Educación reconoce el fracaso de su plan

Por primera vez, Educación ha hecho autocrítica y ha reconocido que arrancar las clases en
horario lectivo completo es la mejor opción. Así lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa
en la que ha anunciado una evaluación sobre el diseño del calendario escolar el próximo curso,
hecha a partir de 52 personas en grupos de reflexión --formados por equipos directivos y
personal PAS y PAE; equipos docentes; familias y expertos-- y entrevistas a un total de 20
personas --entre sindicatos, federaciones de familias, patronales gestoras de comedores,
transporte escolar, ocio educativo, Consell Nacional dels Infants y asociaciones de entes
locales--.

La conclusión más destacada es que la comunidad educativa valora mejor el horario completo
lectivo desde el inicio del curso, ya que reclaman que las tardes de septiembre tengan
contenido pedagógico y que sean obligatorias y no optativas, como ocurrió el curso anterior
con las tardes de ocio educativo. Otro de los aspectos a mejorar es que el tipo de actividades se
integre en el proyecto educativo del centro y permita "una mayor participación del consejo
escolar del propio centro", y se ha considerado insuficiente el tiempo destinado --menos de una
hora-- para llevar a cabo una actividad de ocio educativo que sea de calidad.

Un aula de primaria de una escuela catalana / EUROPA PRESS

En cuanto a los recursos, los agentes educativos han pedido una "mayor disponibilidad" de
monitores con capacidades para atender a los niños más pequeños --de educación infantil-- y
al alumnado con necesidades educativas especiales; así como mejorar aspectos de
coordinación y de contratación del servicio.

Inflexibles con el avance del curso

Por otro lado, el informe avala que empezar antes el curso "es una buena medida para el
alumnado, ya que tiene como finalidad ampliar el tiempo para que los niños compartan y

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/educacion-estudia-vuelta-colegio-sea-primera-semana-septiembre-en-jornada-completa_771845_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/consejeria-de-ensenanza
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/josep-gonzalez-cambray
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sindicatos-decepcionante-presupuestos-educacion-conflicto_767789_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/acusan-maristas-rubi-dejacion-alumnos-con-necesidades-especiales-npfb_727697_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-mantiene-inicio-curso-5-septiembre-enciende-sindicatos-educativos_607770_102.html


conecten con el centro, en especial para el alumnado con necesidades educativas especiales".
Algo en lo que discrepan los sindicatos, que desde un principio advierten de que no tienen
suficiente tiempo para preparar el curso. De hecho, cabe recordar que el avance del calendario
escolar fue la gota que colmó el vaso y que llevó a los docentes a movilizarse y convocar
huelgas al considerar que el conseller tomó la decisión de forma unilateral.

No obstante, parece que Cambray ha aprendido esta vez la lección y ha compartido esta
evaluación con el Consejo Escolar de Cataluña, así como con la Junta de Direcciones, la Mesa
sindical, las familias y las entidades municipalistas, y ha abierto un periodo de consultas para
decidir conjuntamente la fecha exacta de inicio de curso y la "fórmula para aplicar el mandato de
la evaluación". Pero la secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha
advertido de que en ningún caso admitirán propuestas que impliquen comenzar las clases más
tarde, ya que reitera que se mantendrá el avance: "La evaluación no valoraba la pertinencia del
inicio del curso la primera semana de septiembre, porque esto ya lo tenemos reconocido en
otros dictámenes y análisis del Consejo Escolar".

El consejero de Educación del Govern de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, en el centro,
flanqueado por la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, y la de Transformación
Educativa, Núria Mora que responden a la sentencia del Supremo / EDUCACIÓ

También la secretaria de Políticas Educativas de la Generalitat, Núria Mora, ha asegurado que
el próximo curso "comenzará en fechas similares a las de este curso, siendo la primera semana
de septiembre", pero ha insistido en que se tiene que acabar de deliberar cuándo será. El 4 de
septiembre es la fecha que, hoy por hoy, tiene más posibilidades. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/educacion-acusa-sindicatos-ir-huelga-por-intereses-electoralistas_765566_102.html
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Educaciósospesaquehihagi
classealatardadesdelprimerdia
La conselleria vol pactar la fórmula amb el sector educatiu
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Lestardesdelsetembredelleure
educatiu, ideades per avançar el
curs escolar, hangenerat un cost
de temps i diners queno es justi-
fiquen amb l’escassa resposta
que van donar les famílies i que,
per contra, poden haver reper-
cutit a ampliar la iniquitat que es
volia perseguir. Per això el De-
partamentd’Educació,sensedir-
ho literalment, s’estima més
avançarel curs ambhorari lectiu
complet. Abans, vol pactar-ho
ambelssindicats,elsdirectorsde
centres i la resta de la comunitat
educativa.
Així, Educació va informar

ahir que quatre de cada deu
alumnes d’escola infantil i pri-
mària de l’escola pública van fer
ús dels serveis de “lleure educa-
tiu” al setembre mentre que
pràcticament tot l’alumnat de
l’escola concertada el va fer ser-
vir. En concret, la primera set-
mana va ser d’un 40% d’estudi-
ants de la pública i un 90% de la
concertada; les tres següents, un
45%iun94%, respectivament.
Aquesta participació “coinci-

deix amb l’ús de menjador”, va
deduir en vista d’aquestes dades
lasecretàriad’Educació,Patricia
Gomà, i va admetre que lamesu-
ra havia tingut un “gran cost
d’energia”perals serveis territo-
rialsiperalscentreseducatiusen
la recerca de monitors. També
un cost econòmic: 9,4 milions
d’euros dels 11,6 milions que el
Departament de Economia va
acceptar obrir com a partida ex-
traordinària a aquest efecte des-
prés que s’anunciés l’avanç del
curs amb tardes lliures al setem-
bre sense pensar en la conci-
liació.
Es dona la circumstància que

Diada. No va definir si les etapes
d’infantil,primàriaiESOcomen-
çarien el dilluns 4 o un altre dia
d’aquella setmana (els postobli-
gatoris començaranmés tard).
De fet, aquestésundelsaspec-

tes que ha de deliberar a partir
d’ara el Consell Escolar, que ha
de fer una proposta el 2 demarç
(a tall de consulta no vinculant).
Educació també escoltarà a sin-
dicats idireccionsdecentre.
L’avançament del curs escolar

repercuteixen les jornades lecti-
vesperals alumnes i laboralsper
alsprofessors.Per llei,elcurspot
prolongar-se en una forquilla
d’entre175 i 178dies lectius(875-
890hores).Normalmentelscur-
sos escolars són a la banda baixa
(aquestcurssón176dies lectius),
peròpodriaampliar-sefinsa178,
cosa que permet a l’administra-
ció, jad’entrada,allargardosdies
més el pròxim curs. Un altre re-
curspossibleperquadrar l’avan-
çament escolar són les vacances
(aquest any s’han ampliat les de
Nadal) i elsdiesde lliuredisposi-
ciódel centre.
Respecte de l’horari laboral

delsprofessors, tambémarcat le-
galment, lasecretàriaGomàcon-
sideraquecomençaracomença-
ments del setembre no suposa
capcanvi laboral.Perunabanda,
l’1desetembrejaestantreballant
i el juliol “noésunmesdevacan-
ces, sinó laboral”, que sol fer-se
servir per rebre formació, però
quepot serútil tambéperprepa-
rarel curs.
“Ens agradaria acordar un

canvi amb els sindicats, ja que
estaven d’acord amb el fons de
la qüestió –avançar el curs– i
discrepavenen la forma–nodià-
leg–.Araoferimdiàleg;doncsas-
seguem-nos i parlem de com
avançarem el curs en les millors
condicions”, va indicar la res-
ponsabled’Educació."

l’escolaconcertadajaprolongala
seva jornada lectiva una hora
mésque lapública (l’anomenada
6a hora) motiu pel qual els nens
d’aquestes escoles van anar al
centre6hores al dia al setembre,
davant les4horesdelsnensde la
pública.Entotal,40horesmés.A
les escoles concertades, se’ls va
compensarelcostextrademoni-
tors de les tardes del setembre
via subvenció que “ara han de
justificarbé”, va recalcarGomà.
Per a la responsable d’Educa-

ció, la mesura no ha ajudat a po-
tenciar la universalitat, ja que,
comquenoésobligatòria, lapar-
ticipació de famílies a què es vo-
liabeneficiarha fallat. I, amés, el
lleureno té la qualitat d’un abor-
datgepedagògic.

Aquestes són algunes de les
conclusions, d’un estudi qualita-
tiu que el Departament de Edu-
cacióhaencarregatper taldeva-
lorar el funcionament de les tar-
des del setembre i que conclou
queaportenméssielsnensreben
classesquenopassi sónalpati.
Aquest estudi va ser presentat

ahira lacomunitateducativa(fa-
mílies, sindicats, direccions de
centres) i al Consell Escolar.
“Nosaltres no som dogmàtics; si
la comunitat educativa acaba
concloent que és millor que les
classes siguin al matí i a la tarda,
ho assumirem”, va manifestar la
secretària, quevadeixarclarque
elquenoestàenqüestióéstornar
a començar el curs després de la

Admetque les tardes
de lleuredel setembre
van tenir un “alt cost”
i no van contribuir a
l’objectiu de l’equitat

Primer dia de classe al setembre a l’Escola El Carmel de Barcelona
!A><976327

Nousajuts a la innovació
biomèdica amb
mentoria i formació
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Fins i tot els programes diri-
gits a la innovació més capda-
vantera requereixen cada cert
temps la seva pròpia dosi d’ac-
tualització. I així és en el cas
deCaixaImpulse Innovació, el
nou programa d’ajuts a la in-
vestigació en biomedicina i sa-
lut de la Fundació La Caixa
que, després de vuit anys de
“compromís amb la transfor-
mació del coneixement cientí-
fic en troballes que generin
impacte en la societat”, s’ha
reenfocat cap a la translació
flexible d’investigacions cap-
davanteres del laboratori als
pacients mitjançant la creació
de nous productes, serveis i
empreses relacionats amb les
ciències de la salut.
El programa, desgranat ahir

al CaixaForum de Madrid pel
director de l’Àrea de Relaci-
ons amb Institucions d’Inves-
tigació i Salut de la Fundació
La Caixa, Ignasi López, selec-
cionarà 25 projectes d’Espa-
nya i Portugal. I oferirà als ci-
entífics emprenedors suport
econòmic per impulsar les se-
ves iniciatives. Tot això mit-
jançant un cuidat sistema
d’acompanyament a través de
mentories personalitzades
que minimitzin els inevitables
contratemps, tot i que “equi-
vocar-se és obligatori”.
En aquest sentit, el consul-

tor i mentor de projectes d’in-
novació a CaixaImpulse, José
Luis Cabero, va indicar que
“els mentors i la formació te-
nen per objectiu primari con-
tribuir a identificar i sustentar

el que la innovació en què es
basa una proposta pot oferir
comparat amb el que en l’ac-
tualitat s’utilitza o s’està des-
envolupant”.
Els projectes triats –dirigits

a dispositiusmèdics, teràpies i
diagnòstic– podran seguir un
itinerari de finançament de
fins a tres fases. I els seus im-
pulsors accediran a qualsevol
d’aquestes fases en funció del
grau demaduresa del seu pro-
jecte.
Una vegada aconseguides

les fites específiquesdedesen-
volupament, i després d’una
valoració per part del comitè
d’avaluació, podran avançar
cap a fases posteriors ambmés
finançament. En total, un pro-
jecte podrà rebre fins a
700.000 euros si recorre tot
l’itinerari que té el pacient
com a destinació final.
CaixaImpulse Innovació, de

periodicitat anual i amb un
pressupost de fins a 5 milions
d’euros, segueix la línia d’un
altre programa de La Caixa
que va néixer el 2015, les con-
vocatòries Validate i Consoli-
date, que han destinat 18 mili-
ons d’euros a donar suport a
173 projectes dels quals 39 han

cristal·litzat en la seva pròpia
spin-off atraient al seu torn
més de 34 milions d’euros
d’altres fonts de finançament.
En l’acte hi van participar

dos investigadors a qui la Fun-
dació La Caixa ha donat su-
port en edicions anteriors de
les convocatòries d’innovació.
D’una banda, la investigado-

ra Angélica Figueroa, que ha
identificat, juntament amb el
seu equip, una innovadora di-
ana terapèutica la inhibició de
la qual permetria aturar lame-
tàstasi i el creixement tumo-
ral; el projecte està en fase de
desenvolupament. I de l’altra,

Andreu Climent, enginyer de
Telecomunicacions i respon-
sable d’una tecnologia capaç
d’identificar en temps real el
tractament més apropiat per a
l’arrítmia cardíaca.
Si bé els dos científics, des

de les seves respectives posi-
cions, van coincidir a subrat-
llar que “encara falta inversió
privada en R+D+I” i per això
van reclamar “un canvi de cul-
tura igual que en el referent a
la col·laboració público-pri-
vada”."

Cadaprojectepot
rebrefinsa700.000
eurosde laFundació
LaCaixasicobreix
ambèxit tot l’itinerari

CaixaImpulse seleccionarà 25 projectes d’Espanya i Portugal
*(&$"@?= ;"@"?:" 8 EP
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Els sindicats demanen una mesa per
negociar el calendari escolar i retreuen que
es doni per fet l’inici de curs avançat
09.02.2023 - 18:27

|

Actualització: 09.02.2023 - 22:24

Els sindicats han demanat avui una mesa monogràfica per negociar i acordar el calendari
escolar i han recriminat al Departament d’Educació que es doni per fet l’inici avançat del curs.
USTEC ha negat que s’hagi pactat cap data d’inici ni tampoc com seran les tardes del setembre,
i ha assegurat que durant la reunió d’aquest dijous només s’han emplaçat a parlar de tot plegat.
Sí que s’han presentat les conclusions d’un estudi sobre les tardes del setembre, que ha fet
palès, ha constatat el sindicat, que van ser un “desastre”. Per la seva part, CCOO s’ha queixat
que el departament “continua sense voler entendre que la democràcia i la presa de decisions
han de comptar amb la participació dels diferents agents implicats”.

Segons USTEC, a la reunió d’aquest dijous no s’ha parlat de l’inici de curs ni de cap data, ni
tampoc s’ha fet cap proposta sobre com han de ser les tardes del setembre. El sindicat ja veu les
“intencionalitats” del departament i ha recordat que tot i que es manté ferm en què vol començar
la primera setmana, “la setmana té cinc dies”.

CCOO ha criticat a Educació: “Que hagi tornat a anunciar als mitjans de comunicació
l’avançament del curs escolar vinent sense comptar, una vegada més, ni amb la representació
legal dels treballadors i treballadores, ni amb el Consell Escolar de Catalunya, ni amb el conjunt
de la comunitat educativa”.

El sindicat ha insistit que la qualitat educativa “no depèn del fet que el curs comenci abans o
després o de tenir estones de lleure gratuïtes un mes”, sinó de fer una “bona inversió que
permeti reduir les ràtios i una millor atenció individualitzada”.

Educació ha anunciat avui que debatrà en el marc del Consell Escolar, que inclou tots els
membres de la comunitat educativa, quina és la manera més adient perquè les tardes de
setembre tornin a ser lectives malgrat l’avançament de l’inici del curs. Tot plegat després que un
informe extern encarregat per la mateixa conselleria hagi revelat que aquesta és l’opció més
valorada per la majoria de la comunitat educativa. L’objectiu és trobar la fórmula que permeti de
compensar les hores sense superar el topall de cent setanta-vuit dies lectius que marca la llei
d’educació. De l’informe també se’n desprèn que a l’escola concertada l’assistència a les tardes
de lleure de setembre ha estat molt més elevada, contradient un dels principals arguments que
sustenten la mesura: l’equitat educativa.

https://www.vilaweb.cat/noticies/educacio-estudiara-com-fer-tardes-setembre-lectives/
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Quan i com començarà el curs escolar?
Educació i sindicats segueixen negociant -
Catalunya Ràdio
El curs escolar començarà algun dia de la setmana del 4 de setembre, segons Educació, que
també aposta per fer-ho amb l'horari lectiu complet. Això vol dir retirar les extraescolars a les
tardes de setembre que s'han fet durant aquest curs a les escoles, una posició que avalaria una
avaluació externa encarregada pel departament feta entrevistant i enquestant una setantena de
persones dels diferents sectors de l'educació.

Ara, el mateix departament obre un període de consulta amb sindicats, direccions de centre o
famílies per decidir conjuntament la data exacta de l'inici de curs i el tipus d'horari que s'ha
d'aplicar al mes de setembre. 

Avançar el calendari: l'aposta del departament

Educació explica que legalment encara té marge per afegir dos dies lectius més, ja que la forquilla
es mou entre 175 i 178 dies per curs, i aquest curs se n'estan fent 176.  Segons assegura la
secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, quan tinguin les dates tancades, també
acabaran de determinar com es fa la compensació dins del calendari en dies de lliure disposició: 

"El Consell Escolar farà una proposta de data que el Departament recollirà en base a
tots els elements que s'han posat sobre la taula. I pel que fa a les tardes de setembre,
justament la mesura és posar en debat si la forma com s'ha fet aquest curs ha estat la
òptima o no." 

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

El departament espera arribar a una decisió consensuada per totes les parts, però continua

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-nit/quan-i-com-comencara-el-curs-escolar-educacio-i-sindicats-segueixen-negociant/noticia/3211710/


defensant que l'avançament de calendari és una bona mesura per a l'alumnat. A més,
assenyala diversos problemes pel que fa a les tardes de lleure al setembre, i destaca que hi
van participar menys de la meitat dels alumnes de les escoles públiques, malgrat el gran esforç
d'organització que van suposar. 

Els sindicats reclamen acostar postures

Al seu torn, la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha explicat a Catalunya Ràdio que
malgrat que "sempre haviem demanat la retirada d'aquest nou ordre de calendari",
accepten negociar el dia d'inici de curs: 

"Acceptavem que es pogués avançar però, evidentment, haviem d'assegurar una data
que perjudiquès el menys possible en la preparació d'aquest inici de curs. Avui ens han
dit que tenen molt clar que ha de ser la primera setmana de setembre i nosaltres diem
que aquella setmana té cinc dies i, per tant, demanem negociar per arribar a un
consens." 

Des de l'USTEC, doncs, demanen "un acostament per les dues parts" i apunten que encara han de
valorar amb la resta d'organitzacions sindicals quin és el dia concret que hauria de començar el
curs. En aquest sentit, Segura explica que "Educació ens ha assegurat que ells tampoc tenen cap
data decidida". 

Una classe de 6è de primària a l'escola Emili Teixidor de Roda de Ter (ACN / Laura
Busquets)

Pel que fa a l'aposta per l'horari lectiu complet, la portaveu sindical també assegura que el
departament els ha traslladat que no es tracta d'una decisió definitiva i que encara ha de negociar-
se: 

"La valoració que han traslladat d'això no surt del personal dels centres, perquè, si una
cosa s'ha valorat positivament és justament l'horari de jornada intensiva o
continuada, que és cap a on considerem que hauria de tendir l'educació a Catalunya,



com passa en altres comunitats autònomes. També és una petició de
les famílies per poder comprimir horaris i no haver de fer tants viatges ni despeses
en menjadors." 

Segons Segura, encara no hi ha dates pactades entre els sindicats i educació per a properes
reunions i --en aquest sentit-- demana negociar i  planificar el curs millor del que es va fer l'any
passat. Tot això, 15 dies després que el sector educatiu, convocat pel sindicat Ustec, fes dos dies
de vaga contra l'avançament del calendari escolar i sortís al carrer a reclamar més finançament.
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 FUNDACIÓ "LA CAIXA" 

La Fundació La Caixa ha
presentat CaixaImpulse
Innovació, un nou progra-
ma amb el qual es vol en-
fortir el compromís amb la
innovació i la transferèn-
cia de coneixement a l’Es-
tat espanyol i Portugal. La
iniciativa donarà suport a
projectes de recerca bio-
mèdica impulsats per cen-
tres d’investigació, hospi-
tals i universitats per tal
de contribuir a traslladar
els resultats de la recerca a
la societat i al mercat i fo-
mentar la creació de nous
productes, serveis i em-
preses relacionats amb les
ciències de la vida i la sa-
lut.

Aquest any, la Funda-
ció seleccionarà, per mitjà
d’un panel d’experts i pro-
fessionals de l’àmbit de les
ciències de la vida i la sa-
lut, 25 projectes nous als
quals concedirà fins a cinc

milions d’euros amb la fi-
nalitat d’acostar les seves
innovacions capdavante-
res al mercat i, per tant,
als pacients que les neces-
siten. Els investigadors
que hi estiguin interessats
poden presentar els seus
projectes entre el 13 de fe-
brer i el 30 de març.

En aquesta nova convo-
catòria, els projectes esco-
llits podran seguir un iti-
nerari de finançament de
fins a tres fases. Els inves-
tigadors accediran al pro-
grama a través de qualse-
vol d’aquestes fases en
funció del grau de madure-
sa del projecte; quan asso-
leixin fites específiques de
desenvolupament, i des-
prés de la valoració que en
faci el comitè d’avaluació,
podran avançar cap a fa-
ses posteriors amb més fi-
nançament. En total, un
projecte podrà rebre fins a

700.000 euros si recorre
tot l’itinerari.

Suport a 173 projectes
Aquests nous ajuts seguei-
xen el camí del compromís
amb la innovació que la
fundació manté des del
2015. L’entitat va crear
llavors un primer progra-
ma (convocatòries Valida-
te i Consolidate) que ha
destinat 18 milions d’eu-
ros a donar suport a 173
projectes, que han derivat
en la creació de 39 spin-
offs. Aquestes empreses
han atret més de 34 mi-
lions d’euros d’altres fonts
de finançament. “És im-
prescindible donar suport
als científics i invertir en
innovació per transfor-
mar els avenços que
s’aconsegueixen als labo-
ratoris en millores efecti-
ves per la salut de les per-
sones”, diu Antoni Vila

Bertrán, director general
de la Fundació La Caixa.

La convocatòria es duu
a terme en col·laboració
amb Caixa Capital Risc,
un dels principals inver-
sors de capital de risc a
l’Estat, amb més de 20
anys d’experiència. A tra-
vés del fons Criteria Bio
Ventures, inverteix a
l’àrea de biotecnologia i
ciències de la vida, donant
suport a companyies inno-
vadores que aborden ne-
cessitats mèdiques no co-
bertes. Caixa Capital Risc
forma part de CriteriaCai-
xa, la societat hòlding que
gestiona el patrimoni em-
presarial de la Fundació
La Caixa. Des del 2015, els
equips dels projectes Vali-
date i Consolidate han re-
but, a més, prop de 1.000
hores de formació i més de
4.000 hores de mentoria i
consultoria. ■

La Fundació La Caixa destina un nou
paquet d’ajuts a biomedicina i salut

a L’objectiu es fomentar la translació de
recerques capdavanteres del laboratori als
pacients mitjançant la creació de nous productes

a S’assignaran fins a cinc milions a aquesta
convocatòria, a la qual es podran presentar
candidatures del 13 de febrer al 30 de març

a La iniciativa oferirà un suport econòmic de
fins a 700.000 euros a científics emprenedors
per poder impulsar els seus projectes

Una investigadora en un laboratori ■ FUNDACIÓ LA CAIXA

Després del rebombori
que va provocar l’avança-
ment d’aquest curs esco-
lar, i un cop analitzat el
funcionament de les tar-
des de setembre –l’horari
lectiu es va concentrar al
matí i a la tarda es van ofe-
rir una hora d’extraesco-
lar gratuïtes per mantenir
l’hora de recollida d’a-
lumnes–, el Departament
d’Educació ha obert un
procés participatiu per de-
finir com ha de ser el se-
tembre i en quina data ex-
acta ha de començar el
curs. Amb una premissa:
es manté l’inici per a la set-
mana del 4 de setembre,
no pas passada la Diada.

Educació va encarregar
a una consultora externa

una anàlisi del funciona-
ment de les tardes de se-
tembre en què han partici-
pat famílies, docents, sin-
dicats, experts i empreses
de lleure i transport, entre
altres. L’anàlisi conclou
que la reducció de les va-
cances d’estiu és una bona
mesura per a l’alumnat, ja
que contribueix a reduir la
pèrdua d’aprenentatges.
S’ha valorat positivament
els recursos destinats al
lleure –11,6 milions d’eu-
ros, dels quals n’han so-
brat 2,2– i la contractació,
però ha faltat integrar les
activitats als projectes
educatius dels centres i
més monitors per atendre
necessitats especials.

La resposta, però, ha es-
tat irregular. Malgrat
l’oferta gratuïta, només
entorn del 40% d’alumnes

de la pública van fer l’ex-
traescolar, percentatge
que va arribar al 90% en la
concertada. “La diferència
coincideix amb la partici-
pació en el menjador esco-
lar”, va justifica la secretà-
ria general del departa-
ment, Patrícia Gomà, pe-
rò el fet és que hi va haver
concertades que van fer
l’horari lectiu habitual.

L’auditoria conclou que
la majoria d’enquestats
prefereix que es facin clas-
ses matí i tarda tot el se-
tembre, amb l’excepció
del personal educatiu i les
empreses de transport es-
colar, que prefereixen ho-
rari lectiu al matí i tardes
de lleure educatiu. L’ava-
luació s’ha compartit amb
el món local, la junta de di-
reccions i els sindicats i
ara el Consell Escolar de
Catalunya (CEC), que
aglutina tots els sectors,
s’haurà de pronunciar so-
bre la data d’inici –Educa-
ció recorda que ha de ser
dins de la setmana del 4 i
tenint en compte que la
llei marca un màxim de
178 dies lectius–. També
sobre el funcionament de
les tardes. Els sindicats ja
han demanat una mesa de
negociació específica so-
bre l’inici de curs. ■

Rosa M. Bravo
BARCELONA

El curs continuarà avançat amb
les tardes de lleure en qüestió
a Educació consulta amb el Consell Escolar la data d’inici de curs i el funcionament del setembre
a Una avaluació externa conclou que la majoria dels agents educatius vol classes matí i tarda

Alumnes al pati de l’escola Annexa-Joan Puigbert, al municipi de Girona, durant el mes de
setembre passat ■ MANEL LLADÓ
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 10 el 3 de vuit DIVENDRES, 10 DE FEBRER DEL 2023// ACTUALITAT

Xavi Gonzàlez
Vilafranca

Dilluns es van presentar a l’Es-
pai Jove La Nau els actes del 4t 
aniversari de l’equipament, una 
programació que s’ha elaborat 
juntament amb joves que par-
ticipen en les activitats i pro-
jectes que s’impulsen a la Nau. 
La presentació va anar a càrrec 
de Rubèn Calvo, cap del Servei 
de Joventut; Núria Albornà, res-
ponsable de l’equipament, i les 
joves Mireia del Moral, Sandra 
Martínez i Mariona Camacho, 
que participen en programes 
impulsats des de La Nau. Rubèn 
Calvo recordava que l’equipa-
ment va obrir portes el febrer 
de 2019. “Venim de 2 anys amb 

restriccions per la pandèmia, la 
meitat dels 4 anys de vida de La 
Nau, i ens fa especial iŀlusió re-
cuperar plenament la normali-
tat i celebrar els 4 anys amb un 
paquet d’activitats participati-
ves on la implicació dels matei-
xos joves ha estat important”, 
afirmava. 
L’any 2019, el primer any de 
funcionament, una mica més 
de 8.000 persones van passar 
per La Nau. Durant el 2020 i el 
2021 les dades van baixar nota-
blement i el passat 2022 ja s’ha 
apropat a les 7.500 persones, 
“un bon indicador de cara als 
propers anys”. “Esperem aquest 
2023 superar la del primera any 
d’obertura”, comentava el cap 
de servei. La festa serà aquest 
cap de setmana. Sota el nom 
La Nau Show, jornada festiva i 

participativa, constarà de tres 
grans moments: dissabte, hi 
haurà l’‘escape room’ Missió La 
Nau, activitat adreçada a joves 
a partir dels 13 anys. Al mateix 
espai jove i pels voltants. A la 
nit, serà el torn de la Nit Jove, 
per a joves a partir de 16 anys, 
amb música en directe amb La 
Banda del Coche Rojo, grup de 
versions que repassarà els grans 
hits musicals que fan cantar i 
ballar a tothom. Després la fes-
ta seguirà amb la DJ Felinae. Hi 
haurà servei de bar.
I diumenge a la tarda, serà el 
torn de l’art i creació jove, una 
activitat per a tots els públics.
En paraŀlel, a diferents espais de 
l’equipament hi haurà una mos-
tra artística de la mà de joves de 
la xarxa de creadors, jam session 
i jam de dansa contemporània.

Vilafranca  |  Joventut 

L’Espai Jove La Nau celebra 
el seu quart aniversari 
aquest cap de setmana

// FESTA Sota el nom La Nau 
Show, la jornada festiva constarà 

d’un ‘escape room’, el concert de 
La Banda del Coche Rojo i una 
activitat d’art i de creació jove

Eva López Pinyol
Sant Sadurní

La forma d’educar els alumnes 
que tenen la majoria d’escoles 
catalanes ha fet un gir de 180 
graus les darreres dècades. Els 
nens i nenes han passat d’estar 
hores asseguts en una cadira 
escoltant les explicacions dels 
seus mestres, a formar part de 
nous models educatius que po-
sen l’experiència en el centre 
de tot.
Aquesta és precisament la filo-
sofia del projecte ‘Magnet. Ali-
ances per l’èxit educatiu’, una 
iniciativa a la qual s’ha sumat 
enguany l’escola La Pau de Sant 
Sadurní i que té com a objectiu 
reforçar el vincle del seu alum-
nat amb la ciència a través de la 
innovació. De la mà de l’Institut 

de Ciència i Tecnologia Ambi-
entals (l’ICTA de la UAB), els 
alumnes del centre han posat 
en marxa enguany dos projec-
tes, que segons la directora de 
l’escola, Estefania Lara, perme-
tran que l’alumnat “aprengui 
amb sentit”.
Les dues propostes que s’inclo-
uen en el marc del Magnet són 
l’Hort Lab i un projecte sobre 
mobilitat sostenible. En el pri-
mer, els alumnes de 2n d’ESO 
han planificat la plantació d’un 
hort, n’han dissenyat la forma 
i buscat els elements necessa-
ris per fer-lo realitat. Abans de 
decidir el projecte, els nois i no-
ies s’han informat en algunes 
botigues de Sant Sadurní. El 
planter l’han comprat al mercat 
municipal.
Aquest vincle amb el poble tam-
bé és un dels eixos del projecte 
de mobilitat sostenible que 

duen a terme els alumnes de 4t 
d’ESO. Actualment, estan estu-
diant els hàbits de mobilitat en 
el seu camí diari cap a l’escola, i 
la finalitat és establir millores 
més sostenibles i saludables en 
aquests desplaçaments, primer 
per als usuaris del centre, i en se-
gona instància per a la resta del 
municipi.

Projecte transversal
“La ciència pot ser transversal i 
innovadora i des de l’ICTA-UAB 
volem que arribi a la ciutada-
nia”, va apuntar dimecres Isa-
bel Pont, directora de l’ICTA, 
en la presentació del Magnet 
a l’escola sadurninenca. A més 
de transmetre coneixement als 
alumnes, el centre de recerca 
de la UAB obtindrà amb aquests 
projectes dades científiques per 
als seus estudis i publicacions.
Juntament amb l’ICTA, el 

Magnet també té la coŀlaboració 
del Departament d’Educació de 
la Generalitat, la Fundació Bofill 
i l’Ajuntament de Sant Sadurní. 

En representació d’aquest dar-
rer, l’alcalde del municipi, Ton 
Amat, va dir en la presentació 
del projecte que el Magnet per-
metrà que “l’Escola La Pau con-
solidi el seu projecte educatiu” 
i va afegir que “això repercutirà 
en una escolarització més equi-
librada a tot Sant Sadurní”.
El projecte al qual s’ha sumat La 
Pau aquest curs ja fa temps que 
es duu a terme arreu de Catalu-
nya. Fins ara 36 centres educa-
tius de 22 municipis diferents 
s’hi han involucrat, amb la parti-
cipació de gairebé 11.000 alum-
nes i més de 1.900 docents.

Sant Sadurní  |  Educació 

L’escola La Pau de Sant 
Sadurní estreny el vincle 
dels alumnes amb la ciència
// TASCA El centre coŀlabora amb l’ICTA en el projecte Magnet

// PROJECTES Els 
alumnes treballen 
en la creació d’un 
hort i en un estudi 
de mobilitat 
sostenible
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Alumnes de l’escola Mogent jugaven a l’hora del pati, aquest dilluns al matí

Divendres, 10 de febrer de 202310

L’escola Mogent, de la Roca, 
promou l’ús del català al pati
Els alumnes de cinquè i sisè de Primària ensenyen jocs tradicionals als més petits

Terrades: “Amb aquest 
acord de pressupostos 
volem ser útils al país”

JO
SE

P 
V

IL
LA

R
R

O
YA

Jonatan Martínez parla en presència de Jordi Terrades, aquest dimarts

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’Escola Mogent de la Roca 
ha posat en marxa un pro-
jecte per promoure l’ús del 
català entre el seu alumnat 
a l’hora del pati. Sota el títol 
genèric d’Al pati juguem en 
català, alumnes de cinquè i 
sisè curs de Primària es dedi-
quen a ensenyar a la resta 
d’estudiants del centre jocs 
tradicionals que incorporen 
cantarelles i que, per tant, 
impliquen l’ús de la llengua. 
Es tracta d’una prova pilot 
que el centre ha estrenat 
aquest curs i que no descar-
ta repetir en el futur si els 
resultats són satisfactoris.

“Vam constatar que la llen-
gua en què solen jugar els 
nens al pati és la castellana. 
I creiem que això passa per-
què els manquen referents 
lingüístics a l’hora de jugar. 
Per això vam proposar als 
alumnes de cinquè i sisè curs 
que, durant el primer trimes-
tre, es documentessin sobre 
diferents jocs tradicionals 
com poden ser la xarranca, el 
pica-paret, o el pedra, paper, 
tisores, i en fessin una selec-
ció”, explica la directora de 
l’escola, Montse Fuster, en 
declaracions a EL 9 NOU.

Un cop feta aquesta selec-
ció, els mateixos alumnes 
van aprendre a jugar a cada 
un d’aquests jocs, i aquesta 

mateixa setmana han dedicat 
les hores de pati a ensenyar-
los als seus companys d’In-
fantil i dels cursos inferiors 
de Primària. “Aquesta set-
mana ho hem fet cada dia. 
A partir d’aquí, farem més 
sessions durant les properes 
setmanes, però la freqüència 
la decidirem en funció dels 
resultats que anem obser-
vant”, apunta Fuster.

“Tant el seguiment del 
projecte com el disseny de la 
campanya l’han fet els matei-
xos alumnes. És una activitat 

molt interessant, perquè a 
més de fomentar l’ús soci-
al del català entre els més 
petits ens permet recuperar 
tota una sèrie de jocs tradi-
cionals i alhora teixir noves 
estratègies de convivència 
dins de la comunitat educati-
va”, afegeix la directora, qui 
destaca la bona acceptació 
del projecte tant entre els 
pares com entre el mateix 
alumnat.

“Les famílies estan conten-
tes i moltes fins i tot ens han 
felicitat per la iniciativa. Cal 

tenir en compte que els pares 
estan en la mateixa sintonia 
que nosaltres quant a la llen-
gua, i que per tant remem 
plegats. I els nens també 
estan encantats, perquè esta-
bleixen nous vincles els uns 
amb els altres i s’ho passen 
bé tot aprenent. Cal tenir en 
compte que per als alumnes, 
sobretot els més petits, és 
molt important poder apren-
dre certes coses de la mà dels 
seus companys més grans 
en lloc de fer-ho a través del 
adults”, conclou Fuster.

Granollers

J.V.

“Amb aquest acord volem ser 
útils al país en aquesta situ-
ació en què encara hi ha una 
guerra i una tempesta eco-
nòmica”, va dir el diputat del 
PSC i regidor de Granollers, 
Jordi Terrades, que, amb 
el primer secretari del PSC 
al Vallès Oriental, Jonatan 
Martínez, van presentar, 
aquest dimarts, les principals 
inversions per al Vallès Ori-
ental que inclou el projecte 
de pressupostos pactat entre 
el PSC i ERC.

“És un exemple de política 
útil, però només és un acord 
puntual. Continuarem treba-

llant per ser una alternativa 
a Catalunya”, advertia Ter-
rades. I destacava que dels 
42.000 milions del pressu-
post, uns 4.500 corresponen 
a l’aportació del PSC.

Pel que fa a les infraes-
tructures Terrades posava de 
relleu el compromís d’apro-
var, en el primer semestre 
d’aquest any, el projecte 
constructiu de la variant de 
la C-59 a Sant Feliu i iniciar 
el tràmits per a la licitació de 
les obres. També l’execució 
de les millores de la mateixa 
carretera des de Sant Feliu 
fins a Moià per valor de sis 
milions.

El diputat del PSC destaca 
també el suport al projecte 

de transformar l’escola Con-
gost de Canovelles en un 
institut-escola i la reforma 
integral de l’escola Sagrada 
Família, de la Llagosta.

En matèria de salut, Ter-
rades apunta l’inici de la 
construcció del nou CAP de 
la Llagosta i la millora del 
contracte programa amb els 
tres hospitals de la comarca 
“per tal que hi hagi més pro-
fessionals als tres centres 

sanitaris”. També el compro-
mís de dotar de més recursos 
a l’atenció primària, i arribar 
als 24% del pressupost total 
sanitari, que es traduirà en 
uns 2.100 milions de la des-
pesa total. “Ajudaria a soluci-
onar problemes com el tanca-
ment d’urgències nocturnes 
o la falta de professionals als 
CAP.”

I en infraestructures ferro-
viàries, apuntava la integra-

ció urbana de la segona fase 
del cobriment del ferrocarril 
a Montmeló, un cop es mate-
rialitzi l’acord a tres bandes 
entre Adif, la Generalitat i 
l’Ajuntament. A Granollers, 
destacava l’acord amb l’Inca-
sol per fer 57 habitatges de 
lloguer social, i donar respos-
ta a la petició de Mollet per 
fer 90 habitatges també de 
lloguer social. 

PDU DEL CIRCUIT

També posava de relleu el 
compromís per aprovar defi-
nitivament el pla director 
urbanístic (PDU) del circuit 
de Catalunya. “Abans de 
finalitzar l’any i sense més 
demores, l’Incasol hauria 
d’encarregar el projecte de 
reparcel·lació i el d’urbanit-
zació per aconseguir que a 
finals del 2025 o principis 
del 2026 estigui acabada la 
urbanització d’aquest sector 
d’unes 500 hectàrees, més de 
la meitat de les quals seran 
zones verdes”, va dir Terra-
des.

Parets no troba 
justificació 
en el tancament 
d’un grup de P3

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Parets no 
veu cap justificació en la 
intenció del Departament 
d’Educació de tancar un grup 
de P3 a l’escola Lluís Piquer 
el proper curs escolar. Men-
tre que el departament ho 
justifica per la baixada de la 
natalitat, fons municipals 
asseguren que les dades 
del padró actualitzades no 
coincideixen amb les que fa 
servir Educació.

Aquest dimecres, la Junta 
de Portaveus municipal s’ha 
reunit per tractar sobre el 
resultat de les negociacions 
amb Educació i es va trans-
metre a tots els grups que el 
director de Serveis Territo-
rials del Vallès Oriental i el 
Maresme i el planificador 
de zona han deixat clar que 
la decisió està presa i no hi 
ha marxa enrere. El govern 
municipals (PSC i Sumem 
Esquerres) ha demanat anar 
de la mà amb l’oposició 
en aquest tema i l’alcalde, 
Francesc Juzgado, ha dema-
nat una reunió urgent amb 
el conseller d’Educació, 
Josep González Cambray, per 
demanar que no es tanqui 
cap grup.

Aquest dimarts, l’alcalde 
i la regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, van explicar 
la situació a la comunitat 
educativa de l’escola Lluís 
Piquer.

El diputat vallesà destaca les aportacions  
del PSC en el pacte amb ERC
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L’escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat estrena nou edifici

La nova escola Ernest Lluch compta amb una superfície de prop de 2.800 metres quadrats. Foto: Departament d'Educació

 

Els nens i nenes de l’escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat han estrenat nou edifici escolar. El Departament d’Educació ha invertit de prop de
quatre milions d’euros en la construcció de l’immoble, situat al districte de Collblanc i La Torrassa. El nou equipament dona resposta a una reivindicació
de la comunitat educativa del centre, que des de la seva creació, l’any 2011, i fins al curs passat va ocupar mòduls prefabricats. 

 

La nova escola acull aquest curs 290 alumnes d’entre infantil 3 i 6è de primària. Disposa de dos edificis, un de planta baixa i l’altre de tres plantes, amb una
superfície de prop de 2.800 metres quadrats. Les noves instal·lacions compten amb menjador, patis d’infantil, esportiu i no esportiu, una biblioteca, gimnàs,
aules d’infantil, despatxos i sala de psicomotricitat, entre d’altres. 

 

https://www.vilapress.cat/articulo/lhospitalet-de-llobregat/2023-02-10/4169999-lescola-ernest-lluch-lhospitalet-llobregat-estrena-nou-edifici


La nova escola acull aquest curs 290 alumnes d’entre infantil 3 i 6è de primària. Foto: Departament d'Educació 

 

A la primera planta, es desenvolupa tot el programa d’educació infantil, amb les tres aules corresponents a cadascun dels cursos, l’aula de tutoria, un
despatx i la sala de psicomotricitat. A la segona i la tercera planta, s’hi troben les aules per a l'ensenyament d'educació primària, amb cinc aules per planta, i
diferents aules complementàries.

 

PROGRAMES ARTÍSTICS I D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

 

L’escola Ernest Lluch actualment té una línia d’educació infantil i primària, tot i que en alguns cursos hi ha dues línies. El centre participa en programes
d’innovació educativa com ara la xarxa de competències bàsiques o la Plataforma petits talents científics. També compta amb un projecte artístic propi des
del curs 2016-2017, el “Brass-Band”, en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música i Centre de les Arts (EMMCA) de la ciutat.
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L’Institut Candelera de la Cala, reconegut pel
Govern francès amb la placa LabelFrancÉducation 

EDUCACIÓ És l’únic centre a les Terres de l’Ebre amb este reconeixement i que oferix el Batxibac, el batxillerat amb llengua francesa

LL’’AAmmeettllllaa ddee MMaarr  Andrea Capilla

Al vestíbul de l’Institut Candelera

de l’Ametlla de Mar ja lluïx la placa

LabelFrancÉducation, un segell de

qualitat educatiu que el Govern fran-

cès atorga a instituts i centres d’en-

senyaments estrangers que partici-

pen en la difusió de la llengua i la cul-

tura franceses. Actualment, hi ha

587 centres arreu del món que dis-

posen d’este distintiu, 115 a l’Estat

espanyol, i només tres, a Catalunya.

De fet, a les Terres de l’Ebre, l’Institut

Candelera és l’únic que disposa d’es-

te segell educatiu. 

Este centre educatiu calero, que

va celebrar divendres passat, 3 de

febrer, el seu 35è aniversari, “sem-

pre ha tingut el francès com a pri-

mera llengua estrangera”, detalla

Javier Sánchez, professor de francès

del centre, un fet que podria vincular-

se al gran volum de turisme que visi-

ta el municipi. Actualment, és un cen-

tre on poden cursar-se els exàmens

oficials de francès anomenats DELF

(Diplomes d’Estudis en Llengua Fran-

cesa). A més, explica Sánchez, des

del 2014, l’oferta educativa del cen-

tre oferix també el Batxibac, un pro-

grama educatiu de doble titulació

que permet a l’alumnat la possibilitat

d’obtenir el títol del batxillerat i tam-

bé el de batxillerat francès. “Per a

accedir-hi, l’alumnat ha d’acreditar

un nivell bàsic de francès, equiva-

lent al B1”, apunta el professor. 

El currículum mixt del programa

determina que s’ha de fer un terç de

l’horari lectiu del batxillerat -10 hores

en esta llengua, i cursar les matèries

de Llengua i literatura franceses i

Història de França. A més, el Treball

de Recerca final també s’ha de fer

en francès. “Quan acaben segon de

batxillerat, l’alumnat acaba amb un

nivell de francès B2, i es decanta

per esta llengua i no per l’anglès”.

Aleshores, també tenen la llibertat

d’escollir entre examinar-se a les Pro-

ves d’Accés a la Universitat del batxi-

llerat convencional o a la selectivitat

francesa; o a totes dos, per a pujar

nota. Amb qualsevol de les opcions,

l’alumnat pot accedir a universitats

catalanes, espanyoles i franceses. 

Anualment, indica Sánchez, “te-

nim entre 10 i 15 alumnes que cur-

sen el Batxibac, l’equivalent a una

quarta part del total d’estudiants

que fan batxillerat”, i afegix que

“actualment, hi ha tretze exalum-

nes del centre que estan cursant

els seus estudis universitaris a

Perpinyà, Lió, Montpeller, a París,

Grenoble; i això, per a un poble

com és l’Ametlla de Mar, és un

nombre important”. 

Altrament, el centre també té l’a-

creditació d’Erasmus, un programa

europeu que oferix l’oportunitat de

mobilitat i cooperació internacional

en els àmbits educatius. Així, es rea-

litzen diversos intercanvis d’alum-

nes -enguany ja han estat tres set-

manes a Landivisiau- i professorat

al llarg de l’any, s’impulsen progra-

mes diversos i s’invertixen recursos

en l’ensenyament del francès. El

programa pel període 2021-2027

d’Erasmus gira al voltant de les llen-

gües estrangeres, el medi ambient i

les noves tecnologies. 

SÁNCHEZ, DISTINGIT AMB LES

PALMES ACADÉMIQUES D’altra

banda, durant la commemoració del

35è aniversari i la descoberta de la

placa LabelFrancÉducation, el cònsol

General de França a Barcelona, Oli-

vier Ramadour, va aprofitar per a fer

públic que el Govern francès entre-

garà les Palmes Acadèmiques, el mà-

xim reconeixement educatiu per a

acadèmics i personalitats en els

camps de la cultura i educació, a Ja-

vier Sánchez, en reconeixement a la

seua trajectòria professional, com a

professor de francès i per la contribu-

ció a la cooperació entre els dos paï-

sos. Sánchez va arribar al centre el

1991, i des d’aleshores ha format

part d’este projecte per a impulsar la

llengua i cultura franceses, i també

ha estat director del centre durant

20 anys -fins al 2020-. Per a Sánchez

ha estat una “sorpresa, un orgull i

un honor” rebre esta condecoració,

que se li entregarà en un acte solem-

ne que es farà abans que acabe el

curs acadèmic. ■

El cònsol francès, Olivier Ramadour, al centre de la imatge, acompanyat del

director del centre, Benjamí Torné -amb suèter negre-, i del professor Javier

Sánchez -a l’esquerra del tot- i d’altres autoritats. / LA CALA RTV

El Cònsol General de França a Barcelona, Olivier Ramadour, va aprofitar la visita per a fer públic que s’ha distingit el professor de francès Javier

Sánchez amb les Palmes Académiques, el màxim reconeixement per a acadèmics i personalitats en els camps de la cultura i educació

LA IMATGE

Josep Estrada, el nou gegant de l’Ametlla de Mar

en honor a ‘Figuerola’

L’AMETLLA DE MAR
La Colla Gegantera de la Cala va

presentar diumenge passat el nou

gegant en honor a Josep Estrada,

popularment conegut com a Figue-

rola. L’homenatge li ha fet i finançat

el seu net, Ramon Estrada, presi-

dent de la Colla Gegantera de la Ca-

la, per la dedicació del seu iaio al

transport per carretera i, després, a

l’agricultura local. La figura, que fa

3 metres d’alçada i està caracterit-

zat amb la pipa i el sarronet que ca-

racteritzaven Figuerola, desfilarà, a

partir d’ara, amb la resta de ge-

gants caleros. ■

La fuita d’un camió al
port de la Ràpita 
aboca entre 30 i 40 
litres de gasoil al mar

Divendres passat, 3 de febrer,

Protecció Civil va activar en fase

de prealerta el CAMCAT (Pla espe-

cial d’emergències per contamina-

ció de les aigües marines a Cata-

lunya) i el Pla Interior Marítim per

un vessament de gasoil al mar

provinent d’un camió cisterna al

port rapitenc. L’empresa CITESA

va avisar Emergències quan pas-

saven cinc minuts de les 12 del

migdia, i va informar d’un vessa-

ment d’un camió amb 32.000 li-

tres de gasoil. Segons Protecció

Civil, la fuita va estar continguda i

al mar hi van arribar entre 30 i 40

litres. ■

LA RÀPITA

Ulldecona adjudica les obres per a
posar plaques fotovoltaiques al 
sostre de dos pavellons

ENERGIA

UUllllddeeccoonnaa  ACN

L'Ajuntament d'Ulldecona ha adju-

dicat les obres de construcció de

dos instal·lacions fotovoltaiques a

les cobertes del pavelló del carrer Vi-

cent Aubà i del pavelló esportiu de

l'avinguda Terrers. L'adjudicació s'ha

fet per 222.987,11 €, un estalvi res-

pecte dels 400.000 € de licitació

aconseguit, en part, pel concurs

conjunt que es va fer amb un tercer

projecte del poble veí de Godall. Les

plantes produiran 319.558

kWh/any. Permetran l'autoconsum

dels dos equipaments esportius i

oferir electricitat a 200 habitatges i

petits comerços del municipi. Caldrà

ser soci de la comunitat energètica

que s'ha de constituir prompte, la

qual signarà un conveni amb l'Ajun-

tament per a l'aprofitament de l'e-

nergia restant de les plantes. Als

pavellons d'Ulldecona s'hi instal·la-

ran generadors fotovoltaics inter-

connectats a la xarxa interior elèc-

trica de baixa tensió, que perme-

tran el consum de l'electricitat ge-

nerada als dos equipaments i cedir

la resta a la comunitat energètica

que s'està constituint. De moment,

hi ha una dotzena de famílies com-

promeses a associar-s’hi, i fins a

una seixantena que s’hi ha interes-

sat. El projecte podria estar en mar-

xa abans de l’estiu. ■
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El Consell Municipal d’Educació de Girona
va avalar per unanimitat els canvis al Xifra
L’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional és una
bona proposta pel centre» i «pot donar oportunitats noves a la ciutat i àrea d’influència».
Aquesta consideració es va aprovar sense cap oposició dels presents al darrer plenari del
Consell Municipal d’Educació de Girona. En aquest òrgan de participació, consulta i
assessorament de la comunitat educativa de la ciutat hi ha representants de tots els grups
municipals (del govern i de l’oposició), d’associacions de pares i mares d’alumnes,
d’alumnes i de les direccions dels centres educatius i d’alumnes.

Aquell dia, el 23 de gener, es donava el vistiplau al document que presentava la Comissió
de Planificació Escolar i Equipaments, que havia estat tractant i debatent, entre altres temes,
aquesta qüestió des del novembre de l’any passat. Durant tot aquest procés, segons ha pogut
saber aquest diari, no hi va haver cap oposició de cap representant de cap col·lectiu als plans
del Departament per convertir l’Institut Narcís Xifra en un centre integral de Formació
Professional, que inclou batxillerats a partir del curs vinent, però no la secundària. 

La decisió d’eliminar ESO en aquest centre del Pont Major va aparèixer als mitjans a inicis de
febrer i el Departament i l’Ajuntament van convocar una roda de premsa a l’institut el 3 de febrer
per explicar la decisió. A partir d’aquesta data van aparèixer les queixes públiques i els
comunicats dels grups de l’oposició qüestionant el canvi.

El document aprovat en el plenari del 23 de gener, celebrat a l’Institut Jaume Vicens Vives,
anava més enllà. Tot i estar d’acord en l’aposta pel canvi al Narcís Xifra, també es lamentava
com s’havia arribat a la situació que els havia dut a prendre aquesta decisió «considerant
que s’hauria d’haver planificat amb temps, des del moment en què es va començar a decidir la
creació d’instituts nous a municipis limítrofs, que va ser el principal desencadenant». El text no
ho indica, però és en referència al nou institut a Sarrià de Ter.

A més a més, aquell plenari del Consell Municipal va servir per lamentar que «fins ara no hi hagi
hagut informació clara i amb antelació que pogués fer preveure aquesta situació». Respecte a
les modificacions que afecten al Xifra, el document validat també exposava que «l’aposta de
convertir l’institut Narcís Xifra no ha d’implicar la reducció de grups d’ESO a la ciutat de Girona».
Malgrat aquesta petició del Consell Municipal d’Educació ara per ara, només se sap que se
suprimeixen les dues línies d’ESO de l’equipament del Pont Major. Per tant, al municipi, si no
hi ha canvis, hi haurà dos grups menys.

Reunió per parlar del futur dels alumnes del Pont Major, aquest dimecres. Cedida per l'AV del
Pont Major.

De fet sobre això mateix, el document també suggeria que «si la planificació indica que el millor
és una reducció de grups per un equilibri territorial, no només afecti als centres públics» i
s’al·ludia al decret de centres concertats per tal de dotar-se d’eines «per fer una planificació
conjunta». Es demana que a l’oferta final «hi hagi una ràtio de 28 infants per cada grup
d’ESO».

https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/02/10/consell-municipal-d-educacio-girona-82737297.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/2018/11/23/ensenyament-anuncia-nou-institut-sarria-48879276.html
https://www.diaridegirona.cat/girona/sarria-de-ter/
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Sant Cugat estrena un programa pioner per
millorar el rendiment acadèmic a les escoles
públiques
L'Ajuntament de

Sant Cugat

posarà en marxa un programa per

millorar el rendiment acadèmic a les escoles públiques

de la ciutat. Un projecte elaborat per l'

Hospital Sant Joan de Déu

basat en la

prevenció i detecció de trastorns del neurodesenvolupament

que poden acabar provocant baix rendiment, fracàs escolar i alternacions de conducta entre
l'alumnat més jove. 

El curs, anomenat

SJD Mind Escoles

, s'oferirà per primera vegada a Catalunya de manera gratuïta a prop de

600 alumnes de 2n de primària

entre els mesos de març i desembre. L'objectiu serà detectar aquells alumnes que presentin 

trastorns d’aprenentatge

(dislèxies, discalcúlies, etc.), Trastorns per Dèficit d’Atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH),
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)...

Per executar-lo, el consistori vallesà farà una

aportació de 100.000 euros

per assumir les despeses del programa que el centre ofereix sense ànim de lucre al preu mínim
de cost. "L’àmbit de l’escola ha de ser el paradigma de la cohesió i la igualtat d’oportunitats. La
diagnosi precoç de trastorns en el neurodesenvolupament és clau a l’hora de tractar-los i
contribuir a un bon rendiment escolar, i per això estem molt orgullosos d’haver establert aquest

lligam tan especial

entre Sant Cugat i l’Hospital Sant Joan de Déu", ha reivindicat l'alcaldessa

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/9164/sant-cugat-programa-pioner-millorar-rendiment-academic-escoles-publiques


Mireia Ingla

.

Per la seva banda, la regidora d'Educació

Pilar Gorina

ha exposat que cal "ajudar a infants i joves a

superar o minimitzar barreres d’aprenentatge

per poder gaudir d’una escolaritat sense entrebancs i una vida adulta plenes" perquè aquestes
vulnerabilitats individuals no els impedeixi ser persones felices. 

 

Com funciona el programa SJD MIND Escoles?

 

Consta de dues fases que es desenvolupen -sempre de manera voluntària i amb el
consentiment dels pares o tutors- en horari lectiu i en el propi centre escolar:

 

• Fase de cribratge: es realitza amb l’objectiu de detectar alumnat que poden presentar
símptomes relacionats amb trastorns del neurodesenvolupament. Es recull informació directa
sobre l’alumnat mitjançant qüestionaris a familiars i professorat. 

 

• Fase de diagnòstic: es realitza a l’alumnat que hagi donat positiu en la fase de cribratge amb
l’objectiu de delimitar si presenten criteris per un diagnòstic de trastorns del
neurodesenvolupament. Amb la informació recollida es treballa cada cas amb els equips
psicopedagògics dels centres docents i els equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP).

 

Sempre que sigui possible, es deriva l’alumnat que ha rebut el diagnòstic al sistema sanitari
públic del municipi per al seu tractament.

 

El Programa de rendiment i èxit escolar SJD MIND Escoles

 

Es basa en la constatació que els trastorns del neurodesenvolupament, que afecten un 20% de
la població infanto-juvenil de tots els països occidentals, són el principal grup de factors que



provoquen baix rendiment i fracàs escolar a l’educació primària i a l’ESO en estar molt poc
diagnosticats i tractats a Catalunya.

 

La metodologia d’aquest Programa ha estat implementada i validada durant 10 anys en més de

14.000 escolars de centres públics i concertats de Catalunya mitjançant el Projecte “Capellades
2011-2022”, que ha estat supervisat pel Departament d’Educació i pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya i subvencionat per la Fundació “la Caixa” i la Diputació de
Barcelona.

 

La seva posada en marxa a Sant Cugat generarà més dades que contribuiran a ampliar la base
de l’estudi empíric del SJD MIND Escoles i seguir promovent actuacions per millorar el
rendiment escolar.
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El CAP Gironella apropa el mindfulness als
alumnes de secundària - Regió7
 El programa CAP-Gira-Ment està dissenyat a través d'àudios d'atenció plena d'una durada de
10 minuts que els alumnes escoltaran cada dia, a l'inici de l'activitat escolar, durant vuit
setmanes. Cada setmana tractaran temes diferents: respiració conscient, escaneig corporal,
olfacte, oïda, tacte, etc. Si els resultats derivats de la recerca són favorables, es preveu iniciar
una segona fase per ampliar el mostratge amb la finalitat de poder estendre aquest programa a
la resta de Catalunya.

El programa CAP-Gira-Ment està liderat pels professionals de l'Equip d'Atenció Primària (EAP)
Baix Berguedà: l'adjunta a la Direcció, Paqui Garcia; la infermera Irma Fornell; la infermera de
pediatria Glòria Serradell; la infermera del programa Salut i Escola Meri Alma; el referent de
benestar emocional comunitari Xevi Capdevila; i la farmacèutica Aïna Fuster, de la Unitat de
Recerca de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

Aquesta iniciativa forma part del projecte HEALTH-G, impulsat des de l'Ajuntament de Gironella
conjuntament amb el CAP, els centres educatius del municipi i la Taula de Joves per promoure
hàbits saludables entre els infants i adolescents. Aquest curs es treballa la salut emocional dels
joves.

 

Tallers per reflexionar sobre els cànons de bellesa i les
modes

 D'altra banda, els referents de benestar emocional Xevi Capdevila i Aitor Cañadas i la dietista
Mar Gargallo, professionals de l'ICS, van començar el passat 12 de gener tallers d'autoestima i
alimentació als diferents instituts del Berguedà, dins el programa Salut i Escola. S'impartiran
durant el primer trimestre de l'any en tots els cursos d'educació secundària (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO).

 La temàtica està vinculada amb promoure una actitud reflexiva envers el paper que juguen els
ideals de bellesa i les modes en la consolidació de la identitat i l'autoestima personals. Això es
vincula amb la publicitat alimentària enganyosa que es troba darrere d'algunes marques i
etiquetes de productes.

 Els diferents instituts participants són: INS Alt Berguedà (Bagà), INS Puig-Reig, INS Pere
Fontdevila (Gironella), INS Serra de Noet (Berga), INS Guillem de Berguedà (Berga) i INS
Xarxa (Berga).

https://www.regio7.cat/bergueda/2023/02/09/cap-gironella-apropa-mindfulness-als-82730096.html
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A dalt, el gimnàs del parc, molt més lluminós que l’antic i amb sortida directa al pati. A sota, la coberta nova de la cotxera i Devesa a l’accés al cos de guàrdia

Interior enllesteix la reforma del 
parc de Bombers de Granollers

Granollers

F.P.

El Departament d’Interior ha 
enllestit les obres de refor·
ma i ampliació del parc de 
Bombers de Granollers que 
ha permès ampliar les instal·
lacions amb un nou edifici 
d’uns 300 metres quadrats 
que acull el gimnàs, una aula 
de formació i els armaris per 
als equips de tota la plantilla 
a més del magatzem, el taller, 
un lavabo adaptat per a per·
sones amb mobilitat reduïda 
i una zona per assecar els 
jaquetons i altres peces de 
roba de roba després de les 
actuacions. A banda, s’ha 
ampliat la cotxera amb una 
cinquena porta que facilita 
les operacions de sortida de 
tots els vehicles. El pati s’ha 
pavimentat completament 
–inicialment només s’havia 

previst fer·ho en una part– i 
s’han posat marquesines per 
protegir els vehicles aparcats 
i tanques a tot el perímetre. 
Són inversions que en prin·
cipi no estaven previstes 
però que s’han anat afegint 
al projecte, igual que la reno·
vació dels lavabos i dutxes 
del vestidor ja existent o la 
renovació dels radiadors. 
També s’ha actuat a la torre 
de pràctiques per adequar·la 
a la normativa actual de ris·
cos laborals. 

L’actuació ha inclòs la 
remodelació de totes les 
instal·lacions de l’edifici 
antic del parc de Bombers. A 
la planta baixa, s’ha renovat 
el vestíbul (s’hi ha col·locat 
un gran mapa del Vallès Ori·
ental de l’editorial Alpina i 
una petita exposició fotogrà·
fica que repassa la història 
dels Bombers a Granollers), 

s’ha ampliat i modernitzat 
el control de la guàrdia, s’ha 
modificat la situació del 
despatx dels caps de guàr·
dia i del cap de parc perquè 
tinguin finestra a l’exterior, 
s’ha fet un nou vestidor mas·
culí amb dutxes i lavabos a 
l’espai que ocupava l’antiga 
aula de formació, i s’han 
remodelat els vestidors mas·
culins i femenins amb totes 
les instal·lacions. A la planta 
superior, s’han fet algunes 
millores, com la instal·lació 
de més interruptors a les 
habitacions o la renovació 
del paviment de la cuina, que 
ja s’havia fet nova l’any 2015.

A tot l’edifici antic, s’ha 
renovat el paviment, s’han 
canviat els tancaments exte·
riors i les persianes i s’ha 
renovat la coberta, cos que ha 
millorat l’aïllament. També 
s’han fet algunes millores a 

la zona d’habitacions, on s’ha 
passat de quatre dormitoris 
a cinc que ocupen el mateix 
espai i tenen les mateixes pla·
ces però repartides en grups 
més reduïts. A la cotxera, s’ha 
posat un nou paviment a ter·
ra i s’ha millorat la coberta. 

El procés de remodela·
ció del parc de Bombers de 
Granollers va començar a 
finals de 2019. Després de 
mig any, l’empresa que havia 
guanyat el concurs va dei·
xar l’obra, tot just quan es 
començava a fer la renovació 
de la coberta. L’obra es va 
mantenir aturada durant set 
mesos fins que es va poder 
fer una nova adjudicació cap 
al gener de 2021. Les millo·
res que s’han pogut anar 
sumant al projecte inicial 
han fet que la remodelació 
s’hagi acabat allargant més 
del previst.

L’Ametlla crearà 
un consell  
de participació  
amb infants  
de les escoles

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de l’Ametlla 
tindrà un consell de partici·
pació format per infants de 
les escoles de Primària del 
municipi tal com recull el pla 
local d’educació que s’està 
treballant. El ple de dilluns 
de la setmana passada va 
aprovar·ne per unanimitat 
la creació i demanar suport 
econòmic a la Diputació per 
poder·lo dinamitzar. Segons 
va explicar el regidor d’Edu·
cació, Gus Saeta, l’objectiu és 
poder crear també un consell 
d’adolescents amb alumnes 
d’ESO de l’institut i un altre 
de joves més grans. 

El ple també va servir per 
aprovar de manera definitiva 
el pressupost municipal de 
2023 després de decidir inad·
metre les cinc al·legacions 
que s’havien presentat al 
document aprovat a finals 
de desembre. L’alcalde, Pep 
Moret, va explicar que no 
s’admetien les al·legacions 
perquè no complien les 
condicions per fer·ho. Bal·
do Reyes, regidor del PSC, 
que va presentar una de les 
al·legacions, va reclamar el 
document de la relació de 
llocs de treball signada per 
totes les parts que a l’expedi·
ent estava sense firmar per 
un error tècnic, va detallar 
l’alcalde Pep Moret. Reyes 
també va denunciar que la 
relació de llocs de treball 
fixava pujades de sou “molt 
grans” a tres treballadors 
que, segons el seu criteri, 
no quedaven recollides en 
les despeses de personal del 
pressupost. Junts per l’Amet·
lla i el PSC van votar en 
contra de l’inadmissió de les 
al·legacions, que es va apro·
var amb els vots del govern 
(ERC, Ametlla’t, L’Ametlla 
en Comú i el regidor no·ads·
crit Pere Marieges). 

La sessió del mes de gener 
també va aprovar inicialment 
la modificació del pla gene·
ral urbanístic a l’entorn del 
passatge Ribes, al centre del 
poble. L’objectiu del canvi 
és adaptar aquest espai a la 
realitat urbanística actual 
per poder urbanitzar el car·
rer Gaudí i el mateix passat·
ge Ribes, que ara no estan 
pavimentats. Respon a una 
demanda històrica dels veïns 
de la zona i a un compromís 
assumit pel govern munici·
pal. La proposta va rebre el 
suport del govern i dels regi·
dors de Junts. El PSC hi va 
votar en contra.

El projecte ha incorporat millores no previstes inicialment com la pavimentació de tot el pati
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