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Llegir i entendre el que es llegeix 
és fonamental per a l’èxit educa-
tiu. Tanmateix, la comprensió 
lec tora continua sent una assig-
natura pendent. Un dels factors 
que explica la millor o pitjor com-
petència de nens i nenes a l’hora 
d’enfrontar-se amb la lectura 
són les condicions socioeconò -
miques de l’entorn familiar. Les 
estadístiques de la Fundació Bo-
fill, que recullen les dades del 
Con sell Superior d’Avaluació del 
sistema educatiu català, asse -

nyalen que en els centres escolars 
de màxima complexitat, el per-
centatge d’alumnes de 6è de pri -
mària amb baixa competència 
lectora va augmentar del 24% el 
curs 2020-2021 al 30% el 2021-
2022. És la pitjor dada de tota la 
sèrie històrica, que inclou des del 
curs 2015-2016. Mentrestant, als 
centres de mitjana complexitat, 
els percentatges també augmen-
ten i són preocupants però consi-

derablement més baixos: 12% el 
curs 2020-2021 i 14% el 2021-
2022. I encara són més reduïts, 
tot i que també a l’alça, a les esco-
les de baixa complexitat: 6% 
(2020-2021) i 8% (2021-2022). 

Tenint en compte aquest de-
solador panorama, la directora 
del projecte Lecxit (Lectura per a 
l’èxit educatiu) de la Fundació 
Bofill, Marta López, recorda que 
la lectura és «la porta al coneixe-
ment» i adverteix que la baixa 
comprensió lectora és «un pre-
dictor del fracàs escolar». No en-
tendre bé una frase, no saber in-
terpretar un text i treure’n les 
idees principals, ser incapaç d’ar-

gumentar una 
opi nió després de 
llegir un relat i no 
distingir una opi-
nió d’un fet són 
problemes molt 
seriosos que, a 
més, no afecten 
només la classe 
de Llengua. Si un 
alumne no és ca-
paç d’entendre el 
que llegeix està 
abocat al fracàs 
en totes les as-
signatures. Es-
tem parlant, per 
tant, d’un pilar 
fo namental del 
sistema educatiu. 

«Llegir és en-
tendre el que diu 
un text, el signi-
ficat subjectiu i 
traslladar-lo a 
un altre context. 
No ser compe-
tent en lectura 
implica no ser-
ho en altres acti-
vitats acadèmi-

ques, com les matemàtiques», 
remarca la responsable del pro-
jecte Lecxit. El fet que, de mitja-
na, el 13,2% dels estudiants ca-
talans acabin l’educació pri -
mària amb un baix nivell de 
comprensió lectora situa Cata-
lunya a la cua d’Europa i encén 
totes les alarmes. 

S’haurà d’esperar fins al maig 
del 2023 per veure els resultats de 
l’informe Pirls, revisió interna-

cional que es fa cada cinc anys per 
comprovar el progrés de la com-
pressió lectora. L’estudi anterior 
(elaborat el 2016) va revelar que 
els alumnes espanyols de 4t de 
primària van obtenir 528 punts, 
una xifra superior als 500 aconse-
guits en la primera edició en què 
Espanya va participar-hi (1995). 
No obstant, els 528 punts del 2016 
van situar Espanya per sota de la 
mitjana dels països de l’OCDE 
(540) i de la UE (539). En aquesta 
ocasió, els millors resultats van 
ser els de Rússia, Singapur, Irlan-
da i Finlàndia. Els més baixos van 
correspondre a Xile i Malta. 

Respecte a la relació entre 
con dicions socioeconòmiques i 
comprensió lectora, l’informe 
Pilrs revela que els estudiants es-
colaritzats en centres de titulari-
tat pública obtenen una puntua-
ció mitjana de 521 punts, enfront 
dels 541 assolits pels que estan 
escolaritzats en centres privats. 

L’escola no és suficient 

A llegir se n’aprèn a l’escola, però 
llegir no és només una activitat 
acadèmica. És «un hàbit que s’ha 
de construir», explica López, que 
afegeix que l’escola no és sufi-
cient. És per això que és impor-
tant el paper de pares i mares, que 
eduquen amb l’exemple. L’estu-
di Pirls demostra que com més 
elevat és el nombre de llibres al 
domicili familiar, més alta és la 
puntuació mitjana obtinguda en 
comprensió lectora. A Espanya, 
tenir més de 200 llibres enfront 
de tenir-ne menys de 10 suposa 
una diferència de 62 punts en 
comprensió lectora. 

No obstant, López llança una 
mirada esperançadora i recorda 
que per llegir no fan falta diners. 
És molt important –insisteix– 
que existeixin les biblioteques 
pú bliques. De fet, per gaudir d’u -
na bona comprensió lectora és 
lleu gerament més determinant 
l’acompanyament i el clima lec-
tor que la renda familiar. 

Per potenciar la competència 
lectora és fonamental escriure. 
Així ho assegura el filòsof i peda-
gog Gregorio Luri, que explica 
que el complement natural de la 
lectura és l’escriptura. «Si llegir 

és situar un text en el seu context, 
escriure és produir textos i con-
textos», remarca l’autor de La es-
cuela no es un parque de atracciones 
i En busca del tiempo en que vivi-
mos, que deixa clar que l’única 
manera de desenvolupar el tan 
desitjat pensament crític és, pre-
cisament, escrivint. 

És evident que, a l’hora de 
par lar de lectura, no es pot ob-
viar l’impacte de les pantalles. 

Moltes veus opinen que «es lle-
geix igual que abans, però ara es 
fa en pantalles». Tot i això, el 
portal leer.es, posat en marxa 
pel Ministeri d’E ducació i FP a 
l’etapa de l’exministra Isabel 
Celaá, recorda que un estudi fet 
entre investigadors de les uni-
versitats de València i Washing-
ton va revelar que com més des-
tacat és l’ús d’eines digitals a la 
classe de Llengua per al desen-
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La baixa comprensió lectora ja és 
del 30% a les escoles vulnerables

El 13,2% d’estudiants catalans acaben l’educació primària amb problemes per entendre un text, un problema  
lligat al fracàs escolar L’acompanyament i el clima lector és tan determinant com la renda familiar.

OLGA PEREDA 
Madrid

Un noi de 12 anys llegeix  
el llibre ‘Els imaginaris’  
a la seva habitació,  
a Barcelona.
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volupament d’activitats bàsi-
ques diàries, més baixos són els 
èxits en comprensió lectora. En 
canvi, sí que poden ser positius 
en projectes de lectura. 

La responsable de Lecxit –
iniciativa que fomenta la lectura 
entre els nens de primària junt 
amb voluntaris– assegura que la 
lectura en paper augmenta la 
capacitat de concentració, mi-
llora la comunicació i l’adquisi-
ció de vocabulari. 

Mantenir l’atenció 

En la mateixa línia, el filòsof Luri 
explica que no som conscients de 
la importància d’educar l’aten-
ció, que és el «nou coeficient in -
tel·lectual». L’atenció –afegeix– 
és la capacitat per mantenir l’ac-
tivitat que s’està fent en aquell 
moment. «Tots els éssers hu-
mans naixem amb una atenció 
feble, però és una cosa que s’en-
trena. Als fills se’ls ha d’ensenyar 
a mantenir l’atenció», conclou. n

Marta López, directora del pro-
grama Lecxit (Lectura per a l’èxit 
educatiu) de la Fundació Bofill, 
posa diversos exemples: no en-
tendre alguns enunciats de pro-
blemes de matemàtiques, no po-
der seguir unes instruccions una 
mica complexes i no saber fer un 
resum d’un tema de ciències so-
cials. El mateix passa amb la ca-
pacitat de concentració, l’ex-
pressió oral, la lectura d’un ma-
pa o d’una informació a internet. 
Per potenciar la competència 
lectora, l’escola no és suficient. 
És fonamental el suport de ma-
res i pares. I, en aquest sentit, és 
lleugerament més determinant 
l’acompanyament i el clima lec-
tor que la renda familiar.  

1 
Llegir 20 minuts diaris. El Mi-
nisteri d’Educació i FP, en l’eta-
pa de l’exministra Isabel Celaá, 
va posar en marxa el portal Le-
er.es per oferir opcions de lectu-
ra tant a docents com a progeni-
tors, posant èmfasi que és fona-
mental llegir cada dia amb els 
fills a casa. Un dels estudis inclo-
sos a la plataforma assegura que 
«llegir 20 minuts al dia promou 
una cultura de lectura a la llar i 
beneficia el nen o nena en la se-
va capacitat lectora». 

2 
Llegir en veu alta i disfru-
tar.  Llegir és una activitat 
aca dèmica que s’impar-
teix des del segon cicle 
d’infantil, tot i que s’a -
dapta al ritme de cada 
nen i nena. Tot i això, 
llegir és molt més que 
distingir les lletres i en-
tendre el significat lite-
ral. «Llegir és compren-
dre el que diuen les parau-
les, les frases i els textos», 
adverteixen els autors d’Els 
beneficis de la lectura en veu alta, 
entre els quals hi ha David Bue-
no, científic especialista en neu-
roeducació. «Llegir és entendre 
el missatge. Darrere de cada fra-

se hi ha més coses de les que es 
diuen explícitament. La com-
prensió lectora és un entrena-
ment que requereix esforç. I 
aquest esforç cal portar-lo a ter-
me des de la primera infància», 
assegura el professor Bueno, que 
convida mares i pares a dedicar 
una estona a la lectura en veu al-
ta cada dia amb els seus fills. «No 
es tracta tant de llegir, que tam-
bé, sinó de disfrutar llegint», 
conclou. «El meu fill ja sap llegir 
amb sis anys» és una frase que 
diuen molts progenitors que vo-
len presumir del nivell acadèmic 
dels seus fills. L’autor d’El cere-
bro del adolescente recorda que és 
un error. L’important –assegu-
ra el científic– no és que un 
nen de 6 anys sàpiga desxifrar 
lletres i reproduir sons. «L’im-
portant és que el teu fill, quan 
tingui 20 anys, continuï llegint 
perquè li agrada». 

3 
Tercer i quart, cursos clau. El 
pedagog i filòsof Gregorio Luri 
adverteix que 3r i 4t de primària 
són cursos clau perquè suposen 

la revolució intel·lectual dels nens 
i nenes, que passen d’aprendre a 
llegir a aprendre llegint. «Com 
més ric sigui el seu llenguatge, 
més i millor aprendran», senten-
cia el divulgador, convençut que 
el fracàs escolar és, bàsicament, 
un fracàs lingüístic. Per això l’au-
tor de La escuela no es un parque de 
atracciones aposta per traslladar 
als centres educatius el back to 
basics (tornar al bàsic). És a dir, 
reforçar dues competències: la 
lingüística i la matemàtica. 

4 
No obliguis, sedueix. Amb la 
lectura passa com amb el men-
jar. Mai s’ha d’obligar els fills i 
filles. El millor és seduir. Igual 
que David Bueno, l’autora ita-
liana Elisabetta Gnone, super-
vendes de novel·la infantil i ju-
venil, aconsella a mares i pares 
que llegeixin cada dia amb els 
seus fills. És una tasca que no pot 
ser un mer tràmit abans d’anar 
al llit. «Fes-ho amb carinyo, 
atenció i dedicació. Fes-los ima-
ginar un món màgic, que entrin 
en l’argument i els personatges. 
I fes-ho aviat. Si el teu fill o filla 
arriba a la preadolescència i no 
estima els llibres potser és mas-
sa tard», explicava l’autora de la 
saga Fairy Oak a aquest diari. 

5 

Dona exemple.  Llegir un 
conte cada nit és un mo -

ment afectuós, un mo-
ment de vida. «Cal saber 
llegir amb expressions i 
adap tar el vocabulari», 
reco ma nava sempre el 
mes tre i pedagog italià 
Gianni Rodari (1920-
1980), que va pro clamar 

diverses recep tes infal·li-
bles perquè als nens els 

agradi la lec tura. Una és l’e -
xemple dels pares (hi ha pro-

genitors que no lle geixen gens i 
que es queixen que els seus fills 
tampoc ho fan) i disposar d’una 
variada bi blioteca infantil a casa 
que cal anar posant al dia. 

Claus perquè el teu fill 
millori la comprensió

L’escola no és suficient perquè els nens i nenes entenguin el que 
llegeixen, així que el paper dels pares i mares resulta fonamental  
No comprendre el que s’està llegint implica molts problemes per  

als estudiants. Un dels més preocupants és el baix rendiment.

O. P. 
Madrid

Manu Mitru

Alumnes d’un institut de 
Barcelona llegeixen en un 
 espai del centre educatiu.

«La lectura  
és la porta al 
coneixement i la 
baixa comprensió  
és un predictor del 
fracàs escolar» 

«El complement 
natural de la 
lectura és 
l’escriptura»

Ferran Nadeu
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la mascareta com a tecnologia,
sinó l’efectivitat del mandat
que deia que a 1r de primària
era obligatòria.

Aquests resultats permeten
saber si la mascareta ha estat o
no efectiva per prevenir conta-
gis en altres àmbits, com ara el
transport?
No, els nostres resultats no per-
meten deduir si la mascareta és
efectiva en el transport públic o
en un centre sanitari. De fet, el
treball no qüestiona que lamas-
careta funcioni, sinó que posa
en relleu que en un context es-
colar no va generar una dismi-
nució significativa de la trans-
missió dins de l’aula. Tot i així,
són resultats que concorden
ambdos assajos fets aDinamar-
ca i Bangla Desh, que obtenen

resultats molt semblants en un
entorn poblacional. L’efecte de
la mascareta dins de l’aula va
ser marginal.

Què va passar a la resta de
cursos de primària?
Vam analitzar què passava de
P3 a 6è i vam observar que,
quan augmenta l’edat dels nens,
s’incrementa la capacitat de
transmissió o d’infectar-se. No
podem saber si amb més edat
s’infectenmés o és que els com-
panys transmeten més el virus,
però l’efecte de l’edat està clar:
l’R de P3 era de 0,42 i, la de 6è,
d’1,5.

En què estan treballant ara?
En el trasllat de tot el que hem
après en termes demonitoratge
de la covid i prevenció cap a al-
tres malalties infeccioses, com
ara la bronquiolitis, que cada
temporada satura els hospitals
pediàtrics. També estem recu-
perant estudis sobre tuberculo-
si i malària, i continuem amb la
covid."

L’estudi
Esva ferun seguiment
de600.000nensd’entre
3 i 11 anysdurant
la tardordel 2021

Portarmascaretes a
les escoles nova reduir
significativament
la transmissió a les aules

Els resultats

cosa que deixa la quota en
24,20 dòlars o 22,61 euros per a
Europa.
El queOpenAIofereix ambel

seumodel de subscripció al seu
xat d’IA generativa és prioritat
d’accés a ChatGPT fins i tot en
els moments en què està sobre-
carregat de peticions i més ve-
locitat.
Aquella rapidesa en les res-

postes de la intel·ligència artifi-
cial es pot incrementar si es tria
l’opció Turbo, tot i que té l’apa-
rençade ser un servei extra que
més endavant només serà ac-
cessible a un grup més reduït
d’usuaris.
L’opció Turbo, segons expli-

ca la pròpia IA, “proporciona
respostes més llargues i deta-
llades que Default. A més, Tur-

tacte. Vam aprofitar aquest
protocol i ens vam centrar en
centres escolars amb infantil i
primària, i, en concret, vam
analitzar el que passava a les
aules de P5, on no era obligatori
fer servir mascareta, i de pri-
mer de primària, on sí que ho
era. Vam seguir els nens durant
tot el trimestre i vam comparar
la incidència, és a dir, els casos
que es produïen, i la transmis-
sió dins del grup. Per això, vam
analitzar la taxa d’atac secun-
dària, això és, quan entra unpo-
sitiu, quin percentatge d’alum-
nes s’infecta, i l’R, una persona
de mitjana a quantes d’altres
contagia.

Què van trobar?
Que no hi havia diferències sig-
nificatives entre els dos grups:
l’R de P5 era de 0,93 i, la de 1r,
de 0,90. Cal remarcar que no
estàvem avaluant l’eficàcia de

D
es que va esclatar
la pandèmia de
covid, els nens
han estat un dels
col·lectius a què

s’han aplicat més restriccions
durant més temps. Entre
aquestes restriccions va desta-
car l’obligatorietat de portar
mascareta a partir dels 6 anys
tant a l’aula com al pati a les es-
coles. Clara Prats, física del
grup de biologia computacional
Biocomsc a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), ha
liderat un equip multidiscipli-
nari d’experts que ha avaluat si
lesmascaretes van ser realment
una mesura efectiva per frenar
els contagis als centres educa-
tius.

Van ser efectives les masca-
retes a les escoles?
Per tal de contestar aquesta
pregunta vam seguir 600.000
menors d’entre 3 i 11 anys du-
rant tres mesos, a la tardor del
2021, en plena onada de la vari-
ant delta. Els nens es distribuï-
en en 28.500 grups bombolla.
Vam analitzar 13.404 casos ín-
dex i vamavaluar la transmissió
del virus dins dels respectius
grups bombolla. Hem vist que,
en aquest context concret,
l’obligatorietat de portar mas-
careta a les escoles no va gene-
rar una disminució significativa
de la transmissió a les escoles.

Per què van voler avaluar si
les mascaretes eren efectives?
Per dos motius. Per començar,
perquè al principi de la pandè-
mia l’únicamanerade controlar
la transmissió era ambmesures
no farmacològiques, motiu pel
qual es van començar a implan-
tar restriccions sense saber de
manera precisa quin en seria
l’efecte. Es donava per fet que
es reduirien els contagis, però
no se sabia la quantificació
d’aquest efecte. I cal pensar que
són mesures que tenen un cost
molt elevat en diferents àmbits,
com en l’àmbit social i d’equi-
tat. Era necessari validar-ne
l’efectivitat a mesura que hi ha-
gués dades per veure si com-
pensava o no el cost que com-
portaven sobre determinats
col·lectius.

I el segonmotiu?
Els nens. Perquè les escoles po-
guessin mantenir-se obertes, a

!NascudaaBarcelona,
llicenciadaenFísicaper
laUniversitatdeBarce-
lona idoctoraenFísica
Aplicada iSimulacióper
laUniversitatPolitècnica
deCatalunya.Estàespe-
cialitzadaenmodels
computacionalsdemalal-
ties infeccioses.Abansde
lacovid,va treballardeu
anysentuberculosi.Ac-
tualmentés investigado-
raprincipald’unprojecte
finançatper la fundació
BBVAperaldesenvolu-
pamentd’unaplataforma
depredicciódecoviden
uncontextdenoemer-
gència.Varebre,entre
d’altres, elpremiCiutat
deBarcelonael2021.

BGoA$EfGE "xp$ésdiferència d’altres països on es
van mantenir tancades, es van
aplicar als nens mesures molt
intenses i prolongades.

Per què?
Perquè s’esperava que es com-
portessin com a supertransmis-
sors, tal com passa amb la grip.
Tot i això, en el cas de la covid,
es va veure que no ho són, que
encomanen, però no tant com
els adults. I a més, quan s’infec-
ten, en general corren menys
riscos que els adults. Per això el
nostre objectiu quan vam plan-
tejar l’estudi va ser esbrinar
quina efectivitat van tenir les
mascaretes a les escoles.

Què van fer?
En aquell moment, a la tardor
del 2021, el protocol establia
que, quan hi havia un cas posi-
tiu en un grup bombolla, es feia
un test a tots els alumnes entre
4 i 6 dies després de l’últimcon-

13/-54+ )-2;4-+/5+;
(((&4;$;2"=;9<-;&73:8$;2"=;96
<-;6<564;67-527-;

ChatGPTobre l’opciódepagamentde
22,6eurosalmesambmésvelocitat iopcions

FF!B+%D+ BF!+%F. +*)('&%$*

Havia d’arribar tard o d’hora.
El bot de ChatGPT d’intel·li-
gència artificial de la compa-
nyia OpenAI ha obert una op-
ció de pagament per a subs-
criptors. Es diu ChatGPTPlus i
el seu preu inicial és de 20 dò-
lars al mes més un 21% d’IVA,

bo utilitza més temps de pro-
cessament per generar les se-
ves respostes, fet que li permet
proporcionar informació més
precisa i rellevant”.
El bot de conversa ChatGPT

s’ha convertit en el gran feno-
men del món tecnològic des
que es va obrir al públic a finals
de novembre, per la qualitat de
les respostes. El xat obté les
seves respostes del model d’in-
tel·ligència artificial GPT-3.5
d’OpenAI, que prepara per a la
primavera una nova versió,
GPT-4, que s’espera que dispa-
ri la seva capacitat.

L’arribada de ChatGPT ha
suposat una forta aposta deMi-
crosoft, que ha invertit 10.000
milions de dòlars en OpenAI
i que la setmana passada va
anunciar la incorporació
d’aquesta IA al seu cercador
Bing per entrar en competèn-
cia directa amb l’hegemònic
Google. A més, el xat d’intel·li-
gència artificial s’incorporarà
també al navegador Edge.
Davant la competència, Goo-

gle ha anunciat la incorporació
d’una IA, denominada Bard i
basada en el seu model de llen-
guatge avançat LaMDA. "
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n Els centres escolars catalans 
han acollit 4.930 alumnes provi-
nents d’Ucraïna en un any. A pocs 
dies del primer aniversari de l’es-
clat de la guerra, s’han matriculat 
2.240 alumnes a primària, 1.449 a 
secundària, 1.080 a infantil, 77 a 
FP, 56 a batxillerat, 19 a educació 
especial, vuit a arts plàstiques i 
disseny i un en un Itinerari For-
matiu Específic.  

Per serveis territorials, els de 
Girona han acollit 1.068 alumnes, 
els de Tarragona 864 i el Consorci 
d’Educació de Barcelona 788. La 
secretària de Transformació Edu-
cativa del Departament, Núria 
Mora, ha destacat l’esforç de la co-
munitat per aconseguir una bona 
acollida dels escolars però també 

de les seves famílies. 
Per darrera de Girona, Tarrago-

na i el Consorci de Barcelona, hi 
ha el Maresme-Vallès Oriental, 
amb 627 alumnes; Lleida (370), 
Vallès Occidental (350), Barcelo-
na Comarques (295), Comarques 
Centrals (224), Baix Llobregat 
(221) i Terres de l’Ebre (123). 

Mora ha destacat el «gran es-
forç d’integració» que ha fet la co-
munitat educativa en poc temps i 
ha insistit que aquesta integració 
ha anat més enllà del caràcter que 
es podria considerar estrictament 
escolar.  

Ha apuntat que hi ha hagut 
centres on potser hi han arribat 
un o dos alumnes però que n’hi ha 
d’altres on la xifra ha estat molt 
més important. Per tal de poder 

atendre aquests nous alumnes, 
Educació ha atorgat 382,33 dota-
cions de docents més, que equi-
val a un pressupost de 
1.702.815,46 euros. A més, s’han 
habilitat set integradors socials 
(17.846,98 euros). 

D’altra banda, s’han donat 
ajuts de menjador i de transport 
escolar per aquest alumnat. Se-
gons xifres de la conselleria, s’han 
atorgat 3.917 beques menjador, 
que equivalen a 708.988 euros; i 
751 places de transport escolar 
(148.528 euros). 

Per últim, també s’ha propor-
cionat a aquests infants i adoles-
cents els sistemes de connectivi-
tat i ordinadors portàtils que teni-
en els seus companys d’aula. Són 
uns 416 (11.502 euros).

u El de Girona ha estat el servei territorial que ha tramitat més 
matrícules (1.068), seguit de Tarragona (864) i Barcelona (788)

Cinc mil alumnes d’Ucraïna  
en un any a Catalunya

ACN. GIRONA

Alumnes en una escola de les comarques gironines que ha rebut nens ucraïnesos ACN/MARIA BELMEZ/XAVIER PI

n Catalunya té des del novembre 
27 comarques en estat d’alerta per 
la sequera. Una d’elles, el Moia-
nès, és un cas singular, ja que nou 
dels deu municipis no tenen con-
nexió a la xarxa de subministra-
ment. El president del Consell Co-
marcal, Ramon Vilar, ha alertat  
que la situació a la comarca és es-
pecialment «preocupant», tot i 
que és diferent als pobles del 
nord, que de moment tenen ai-
gua, amb els del sud, amb «serio-
sos problemes d’abastiment».  

Des de fa mesos, alguns muni-
cipis han de rebre diàriament ai-
gua potable de camions cisterna 
per garantir el subministrament. 
És el cas de Castellcir, un poble de 
800 habitants, que a dia d’avui està 

rebent tres cisternes diàries de 
28.000 litres que s’aboquen al di-
pòsit municipal. A l’estiu, amb 
l’increment de població per les se-
gones residències, l’anada i vingu-
da de camions cisterna s’ha arri-
bat a doblar. Tot plegat, suposa 
una despesa de recursos extra que 
ja ha pujat a 300.000 euros. El po-
ble també té embassaments, però 
en aquests moments estan tan 
baixos i l’aigua es de tan poca qua-
litat que es fa impossible utilitzar 
la que queda. 

Granera, per exemple, que 
també necessita l’arribada d’aigua 
amb cisternes, recentment ha ac-
tualitzat el pla director d’abasta-
ment d’aigua potable. El treball re-
alitzat per la Diputació ha servit 
per actualitzar l’inventari de la 
xarxa, incloent les conduccions 
d’aigua i els dipòsits, així com una 
avaluació del seu estat de conser-
vació. A partir de les dades reco-
llides es van proposar unes actu-
acions que han de permetre in-
crementar el subministrament.

 El Moianès alerta d’una 
situació «preocupant» 
per la sequera 

Embassament que abastia Castellcir, ara sota mínims LAURA BUSQUETS/ ACN

LAURA BUSQUETS. MOIÀ

u Castellcir rep cada dia tres 
cisternes de 28.000 litres 
que s’aboquen al dipòsit 
municipal

Promo TOT INCLÒS
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699€

Reserva el teu 
creuer
TOT INCLÒS 
fins el 05/03

Promoció Costa Cruceros vàlida per a reserves realitzades fi ns el 05/03/23 en creuers amb tornada fi ns el 30/11/23 (excepte Volta al 
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Les escoles catalanes acullen gairebé 5.000
alumnes provinents d'Ucraïna en un any
Els centres escolars catalans han acollit 4.930 alumnes provinents d'Ucraïna en un any.
Concretament, s'han inscrit 2.240 alumnes a primària, 1.449 a secundària, 1.080 a infantil, 77 a
FP, 56 a batxillerat, 19 a educació especial, vuit a arts plàstiques i disseny i un en un Itinerari
Formatiu Específic (IFE).

Per serveis territorials, els de Girona han acollit 1.068 alumnes, els de Tarragona 864 i el
Consorci d'Educació de Barcelona 788. Per darrere de Girona, Tarragona i el Consorci de
Barcelona, hi ha el Maresme-Vallès Oriental, amb 627 alumnes, Lleida (370), Vallès Occidental
(350), Barcelona Comarques (295), Comarques Centrals (224), Baix Llobregat (221) i Terres de
l'Ebre (123).

A pocs dies pel 24 de febrer, quan es complirà un any de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, la
secretària de Transformació Educativa del Departament, Núria Mora, ha remarcat l'esforç de la
comunitat educativa per acollir el millor possible els infants i les famílies que fugen de la guerra
al seu país. En aquest sentit, Mora ha subratllat el "gran esforç d'integració" que ha fet la
comunitat educativa en poc temps. I ha recalcat que aquesta integració ha anat més enllà del
camp acadèmic. També ha indicat que hi ha hagut centres on potser hi han arribat un o dos
alumnes, però que n'hi ha d'altres on la xifra ha estat molt més gran. 

Més de 380 docents i més ajuts per al menjador i el
transport escolar

Amb l'objectiu de poder atendre aquests alumnes nouvinguts, Educació ha atorgat 382,33
dotacions de docents més. Un increment de personal docent que equival a un pressupost
d'1.702.815,46 euros. A més, s'han incorporat set integradors socials (17.846,98 euros).

A més, des del Departament d'Educació s'han atorgat ajuts de menjador i de transport escolar
per aquest alumnat. Segons xifres de la conselleria, s'han concedit 3.917 beques menjador, que
tenen un cost de 708.988 euros i 751 places de transport escolar (148.528 euros).

En darrer lloc, també s'ha proporcionat a aquests infants i adolescents ordinadors portàtils com
tenen els seus companys, cosa que ha tingut un cost d'uns 11.502 euros.

Finalment, Mora ha assenyalat que s'han habilitat aules d'acollida en aquells centres que no en
tenien o s'han reforçat en aquells on ha estat necessari.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/escoles-catalanes-acullen-gairebe-5000-alumnes-provinents-ucraina-un-any_968880_102.html
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Las paredes de la antigua cárcel de Benalúa 
han visto y oído demasiadas cosas. Fue 
entre ellas donde Miguel Hernández 
enfermó de la tuberculosis que lo mató poco 
después, o sobre las que se apoyó José 
Antonio Primo de Rivera para ser fusilado 
en 1936. También testimoniaron hechos 
inéditos convertidas ya en sede del palacio 
de justicia de Alicante, como cuando en 2001 
albergaron la primera instancia de España 
especializada en violencia doméstica. 

Aquel experimento de corto recorrido fue 
gracias a Vicente Magro y Manrique Tejada, 
dos magistrados que situaron la Justicia 
provinciana a la vanguardia de un servicio 
pionero que integraba a todos los estamen-
tos en la persecución de las agresiones a las 
mujeres. «Se tomó conciencia de que el 
maltratador debe ser tratado como el peor 
de los delincuentes», declararía Tejada, 
titular de aquella instancia y que el año 
pasado se jubiló con una discreción impro-
pia de quien ha sido una figura histórica en 
su vanidoso gremio. 

Magro, entonces presidente de la Audien-
cia de Alicante y cerebro del proyecto, es hoy 
magistrado del Tribunal Supremo y referen-
cia en la lucha contra la violencia machista. 
Por cosas de la vida, formó parte de la sala 
que elevó las penas de los agresores hasta 
los 15 años de cárcel. 

Siete años después de la ola de indigna-
ción que se produjo tras el primer fallo de 

los tribunales navarros la sociedad experi-
menta una profunda resaca. Las moviliza-
ciones se canalizaron a través de un eslogan 
-«Hermana, yo sí te creo»- que empatizaba 
con los sentimientos de una víctima obliga-
da a explicar por qué se quedó paralizada 
mientras era violada por unos salvajes, pero 
no con los hechos: todos los funcionarios 
que la atendieron (policías, expertos socia-
les, fiscales y jueces, salvo uno) la creyeron. 

Excesos retóricos aparte, el mensaje de 
fondo aludía a que una gran multitud de 
mujeres no se sentía suficientemente 
protegida por la legislación, y repudiaba 
determinados comportamientos sociales de 
muchos hombres. La política atendió esa 
reivindicación en la Ley de Garantía Integral 
de Libertad Sexual, impulsada por el Gobier-
no del PSOE y Podemos y apoyada en el 
Congreso por sus aliados. 

La normativa presta en parte de su 
articulado un apoyo de amplio espectro a las 

víctimas. Pero adolece de un defecto insupe-
rable que surge de haber tratado de embutir 
un movimiento tan complejo, heterogéneo y 
emocional por el finísimo ojo de aguja que 
el populismo utiliza para colocar su ideolo-
gía. Si se lee el preámbulo no se sabe si de lo 
que se trata es de prevenir la violencia o de 
luchar «contra el orden patriarcal». 

El sí es sí, como quedó motejada la ley, es 
el condensador de sus males. Traslada a la 
ciudadanía la falacia originaria que empleó 
Podemos para apropiarse de la bandera: que 
una mujer agredida quedaba exenta de 
demostrar ante un juez que una relación 
sexual no era consentida. 

Si era un mensaje catalizador lo que se 
buscaba, se podía haber utilizado la frase 
con la que los jueces del Supremo desarma-
ron a las defensas de los violadores: «El 
sometimiento no es consentimiento». Pero 
eso exige leer la sentencia y reconocer que 
éste último ya estaba en el centro de la ley.

Dos jueces         
en Alicante

COLUMNA 
DESVIADA
FRANCISCO 
PASCUAL

VÍCTOR MONDELO BARCELONA 
La Generalitat tratará al castellano 
como una lengua extranjera en las 
pruebas que realizará este curso en 
las escuelas de Cataluña para com-
probar el nivel de «comunicación 
oral» de los alumnos de sexto de pri-
maria y cuarto de ESO. 

Mientras el Departamento de Edu-
cación evaluará a todos los escolares 
de esos cursos para comprobar su ca-
pacidad de expresión oral en ca-
talán, sólo examinará en inglés y es-
pañol a una muestra del alumnado 
todavía por determinar, equiparan-
do a una de las dos lenguas cooficia-
les de Cataluña con una foránea. 

Así lo determina un decreto de la 
Generalitat publicado el pasado 9 de 
febrero en el que se fijan las directri-
ces para realizar estas nuevas evalua-
ciones lingüísticas, que tendrán lu-
gar el próximo mes de marzo. 

Mediante esta orden gubernamen-
tal la Generalitat convoca un examen 
de comunicación oral en lengua ca-
talana «que tiene que llevar a cabo 
todo el alumnado de sexto de pri-
maria y cuarto de educación secun-
daria de todos los centros públicos 
y privados». También quedan con-
vocadas sendas pruebas de comu-
nicación oral en castellano e inglés 
para «una muestra representativa 
del alumnado de sexto de primaria 
y cuarto de secundaria de los cen-
tros públicos y privados». 

El objetivo de las evaluaciones es 
«medir la adquisición de la compe-

tencia de comunicación oral» con el 
fin de «caracterizar de manera pre-
cisa la formación que deben recibir 
todos los estudiantes, proporcionán-
doles una educación de calidad y me-
jorando su nivel educativo». 

Si se busca una radiografía válida 
para diseñar una formación «preci-
sa», ¿por qué no se evalúa en las mis-
mas condiciones el catalán y el cas-
tellano cuando la propia Genera-
litat dice perseguir que los alumnos 
dominen las dos lenguas al final de 
la educación obligatoria? 

Alega el Govern a través de su se-
cretaria de Transformación Educati-
va, Núria Mora, que la prioridad es 
medir el descenso en el uso del cata-
lán entre los niños y jóvenes y que 
también se diferencia entre idiomas 
por una cuestión de «sostenibilidad 
para los centros». Aduce que «no se 
les quiere poner en la situación de te-
ner que evaluar a todos los alumnos 
en catalán y hacer eso mismo en cas-
tellano e inglés, porque sería un mes 
constante de hacer pruebas». 

No comparte la misma opinión la 
plataforma Docentes Libres, que pro-
mueve la «neutralidad y libertad» en 
la educación catalana.  

«Una vez más queda demostrado 
que el discurso de la Generalitat so-
bre un sistema educativo multilin-
güe es una mera cortina de humo pa-
ra disimular la cruda realidad: que 
sólo hay una lengua que preocupa al 
Govern nacionalista, el catalán», con-
sidera su portavoz, Carlos Silva. 

«El castellano queda reducido a 
la condición de lengua extranjera, 
equiparado al inglés. Es indignan-
te e injustificable pedagógicamen-
te considerar al castellano al mismo 
nivel que las lenguas extranjeras», 
abunda, para después añadir que 
«al Govern sólo le importa el cata-
lán, al que utiliza como herramien-
ta para minorizar la lengua caste-
llana y que el nacionalismo conde-
na a los alumnos a seguir aprendien-
do la lengua común en el patio y la 
calle ante el abandono del Govern». 

También teme el representante de 
Docentes Libres que el doble mode-
lo de evaluación de la capacidad oral 
–muestral para el castellano e inglés 
y censal para el catalán– «permita al 
Govern cocinar a su conveniencia los 
resultados de la evaluación». «Ser-

virá para hacer una comparativa en-
tre el nivel de catalán y castellano 
amañada para justificar después sus 
políticas lingüísticas represivas con-
tra el castellano», concluye Silva. 

Esta nueva maniobra de la Gene-
ralitat se produce después de haber-
se negado a acatar la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña (TSJC) que imponía un 25% de 
materias troncales en castellano en 
todas las escuelas de Cataluña. 

Lejos de acabar con la inmersión, 
el Govern aprobó un decreto y una 
nueva ley –también respaldada por 
el PSC– con  las que ha sorteado tem-
poralmente el fallo a la espera de que 
el Tribunal Constitucional dicta-
mine sobre su legalidad. 

Mientras tanto, el catalán sigue 
imperando como única lengua «vehi-
cular» en los centros educativos de 
Cataluña y el Govern ha implanta-
do un nuevo sistema de control pa-
ra hacer más férreo su modelo mo-
nolingüe.

Cataluña evaluará 
el castellano     
como si fuera una 
lengua extranjera 
Hará pruebas orales de catalán a todos los 
escolares, pero sólo examinará de inglés   
y español a una muestra del alumnado

El Govern admite 
que prioriza medir 
el uso de la lengua 
autonómica 

Contrarios a la 
inmersión temen 
que se «cocinen 
los resultados»

El consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, durante una intervención en el Parlament. EFE
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Societat
INFÀNCIA

¿Com s’ensenya educació 
afectivosexual als 5 anys?

ven a les tutores o a l’equip d’asses-
sorament psicopedagògic (EAP)”, 
apunta la sociòloga. De fet, l’Associ-
ació de Drets Sexuals i Reproduc-
tius insisteix que cal treballar els 
drets dels infants des de la primera 
infància. “Els hem d’ensenyar a re-
conèixer que tenen dret a la intimi-
tat, a poder preguntar dubtes, a veu-
re els adults com persones que pu-
guin garantir-los la seguretat”, de-
fensa González. “Esclar, hi ha gent 
que es pregunta: «¿Però això és edu-
cació sexual?» Sí, això també forma 
part dels coneixements que hem de 
començar a treballar”. 

La segona sessió que es fa amb 
els alumnes d’infantil se centra en 
la cura i el coneixement del cos. 
Fan una rotllana i van identificant 
les parts íntimes –la vulva, el penis, 
l’anus, els pits i la boca–. “Segons el 
grup, apareix un vocabulari més 

adequat o menys. Si hi ha una ne-
na que en diu patatona, li expli-
quem que està bé, però que el nom 
comú perquè tothom ho entengui 
és vulva”, comenta la sociòloga, 
que explica que també és un mèto-
de de prevenció: “Que puguis ano-
menar aquestes parts i que sàpi-
gues que ningú te les pot tocar sen-
se el teu consentiment”. En aquest 
àmbit, també fan èmfasi en els hà-
bits d’higiene i de cura. “Els pre-
guntem en quins espais és perme-
sa la nuesa. Puc estar despullat en 
un vestidor o al lavabo, però no al 
pati de l’escola”. Finalment, l’últi-
ma sessió es dedica a les expressi-
ons de gènere. Ho fan anant més 
enllà del binarisme home-dona i 
amb exemples quotidians, ense-
nyant-los que hi ha infants trans, 
però també “nenes amb els cabells 
curts i nens que fan patinatge artís-

Identificar les parts íntimes o treballar expressions de gènere: els tallers que ja fan algunes escoles

tic”: “Sembla evident, però si no 
s’ho troben en el dia a dia no ho en-
tenen”, reconeix Sánchez. Que les 
escoles siguin un espai segur per 
expressar la diversitat és un dels 
objectius que l’Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius considera 
que cal assolir. “S’ha de posar en 
valor, perquè encara hi ha molts 
pares que ens diuen: «Ostres, al 
meu fill li agradava anar amb fal-
dilla fins que ha anat a l’escola i s’ha 
socialitzat i li han dit que això és de 
nenes»”, es lamenta González. 

La masturbació, a debat 
Tot i que l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) recomana acompa-
nyar “les mostres d’autoexploració 
del cos i els genitals o la recerca del 
propi plaer” des de la primera in-
fància, és difícil trobar consens en 
la comunitat educativa. 

El Govern ha aprovat aquesta set-
mana el decret del nou currículum 
d’educació infantil que, entre altres 
aspectes, inclou l’educació afecti-
vosexual i la perspectiva de gène-
re. Tot i que el document no obliga 
a fer sessions concretes, programes 
com el Coeduca’t, engegat l’any 
2019 per la Generalitat, i l’incre-
ment dels centres que imparteixen 
tallers d’aquesta temàtica han 
plantejat el dubte: ¿com s’ensenya 
educació afectivosexual a un infant 
d’entre 3 i 6 anys? “La idea clau és 
entendre que la sexualitat infantil 
no té res a veure amb la sexualitat 
a la pubertat o a l’edat adulta. Per-
què la gent a vegades es confon”, ex-
plica la sociòloga Júlia Sánchez, de 
La Ciranda, una cooperativa que 
aquest curs ha fet sessions d’educa-
ció afectivosexual adreçades a l’eta-
pa d’educació infantil en escoles de 
Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la 
Geltrú i Sant Ramon, a la Segarra. 
“Hem d’entendre que la sexualitat 
va més enllà d’allò que es reconeix 
moltes vegades com les relacions 
sexuals i que una mirada adulta hi 
sol transferir un cert erotisme”, 
aclareix la responsable de l’àrea co-
munitària de l’Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius, Maria Gon-
zález. A més, continua, la sexualitat 
comprèn relacions, identitat, auto-
coneixement del cos, vincles, sa-
lut... i també plaers i desitjos. “La 
sexualitat hi és sempre, però s’ex-
pressa de formes diferents en cada 
moment vital”, resumeix.  

En el cas dels tallers de La Ciran-
da, la primera sessió se centra en la 
dimensió reproductiva, parlant de 
la família i del naixement. “Cada in-
fant representa la seva família i en-
tre tots validem totes les que hi ha 
a l’aula. Des d’un pare i una mare 
que viuen separats fins als que te-
nen dues mares o els que són una fa-
mília monoparental”, explica Sán-
chez. També es representen els vin-
cles afectius de cada casa dibuixant 
amb emoticones els familiars. És 
una pràctica que, de vegades, per-
met detectar situacions d’abús: “Si 
un dibuix és un pare enorme enfa-
dat amb una mare molt petita i ell al 
mig. O si una nena dibuixa un fami-
liar i després el guixa i diu que és un 
monstre... No permeten tenir un ve-
redicte, però podem detectar negli-
gències parentals importants, fins 
i tot abusos o violència, que es deri-
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Els Mossos han identificat el suposat líder de l’atac 
vandàlic al consolat d’Itàlia a Barcelona. L’home va ser a 
la presó per cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana 
amb un agent a dins en les protestes a favor de Hasél.

IDENTIFICAT EL 
LÍDER DE L’ATAC 
VANDÀLIC

La Guàrdia Civil ha desmantellat a Barcelona un 
laboratori que fabricava llaminadures de marihuana en 
forma d’ossets de colors. Les comandes es feien a través 
de la deep web. Hi ha tres detinguts. 

OSSETS DE 
COLORS DE 
MARIHUANA

“Que ensenyis les parts del cos 
no té res a veure amb el fet que t’ha-
gis d’estimular els genitals, i enca-
ra menys a la petita infància. No és 
un interès de l’educació sexual en 
aquesta etapa. Una altra cosa és que 
un infant ho faci de manera espon-
tània”, comenta Sánchez. En canvi, 
l’Associació de Drets Sexuals i Re-
productius defensa que cal norma-
litzar la curiositat. “L’OMS reco-
mana treballar la masturbació en la 
primera infància per un motiu molt 
senzill: la masturbació en la prime-
ra infància existeix. I com que exis-
teix, està bé que decidim activa-
ment de quina manera responem 
als infants, perquè és un dubte que 
tenen moltes famílies i molts do-
cents”, comenta González. “No és 
promoure-la, és acompanyar-los 
en el desenvolupament saludable 
de la relació amb el seu propi cos. 
Està molt bé que els expliquem que 
si et pica la cama, te la pots gratar 
perquè et produirà plaer, i que si et 
toques els genitals et fa una sensa-
ció que t’agrada. Ara bé, tot això ha 
d’anar contextualitzat. Han de sa-
ber en quins espais ho poden fer i 
en quins no. Però també dir-los qui 
pot tocar-los i quan, perquè així els 
ensenyem a posar límits i fem una 
tasca de prevenció d’abusos i de vi-
olència sexuals”, conclou la res-
ponsable de l’àrea comunitària de 
l’associació.e

Imatge d’un  infant 
pintant un dibuix amb 

ceres de colors a classe. 
GETTY   

La víctima d’Alves: “M’està dient 
que hi vagi, però no sé per què”

ment amb la versió del 
futbolista, que assegura 
que ell primer va entrar 
al lavabo i després ho 
va fer la noia voluntà-
riament i sabent a què 
anava. Ella, tal com va 
avançar aquest diari, 
ha declarat que no sa-

bia que allò era un lavabo. No hi ha-
via cap senyal que ho indiqués –així 
ho corroboren els cambrers– i es 
pensava que era una sortida per fu-
mar. Fins i tot una amiga de la vícti-
ma va baixar fins a la pista de ball i 
va fer cua als lavabos pensant-se que 
al reservat no n’hi havia.  

Segons la versió de la víctima, Al-
ves li va obrir la porta, la va fer entrar 
a dins d’un espai molt petit, on hi ha-
via un lavabo i una pica, i la va forçar. 
Ara totes les proves d’ADN confir-
men que Alves la va penetrar. En can-
vi, el futbolista, en la seva última de-
claració i després de donar tres versi-
ons diferents dels fets, va assegurar 
que només li va fer una fel·lació. 

A dins del lavabo hi van estar 
una mica més d’un quart d’hora. 
Primer va sortir el futbolista i 
després la dona, que va anar a 
buscar les seves amigues per 
marxar. Alves, en canvi, no va 
dirigir la paraula al seu amic i es 
va amagar en una zona fosca del 
reservat. 

Canvi d’actitud 
El canvi d’actitud de l’esportista 
brasiler després del quart d’ho-
ra al lavabo va ser dràstic, i els 
Mossos ho destaquen en el seu 
informe. Encara hi ha un ele-
ment més important: quan està 
sortint, la víctima es posa a plo-
rar. Alves passa pel seu costat, 
accelerat i gairebé fregant-la, 
però no li diu res, no es preocu-
pa per ella. Tampoc ho fa el Bru-
no, tot i que aquella mateixa nit 
envia un missatge a una de les 
amigues de la víctima dient-li 
que si necessitaven res, ja sabi-
en on era.e

Dani Alves en un entrenament amb la selecció del Brasil 
durant el Mundial de futbol de Qatar. EFE

El relat de les noies és que la víctima volia acomiadar-se i marxar del local

Va arribar un moment de la nit que 
les tres amigues van dir prou. No es-
taven còmodes. Un cambrer els havia 
hagut d’insistir més d’una vegada 
perquè pugessin a un reservat de la 
discoteca Sutton on els esperaven dos 
desconeguts. “Soc un jugador de pe-
tanca de l’Hospitalet”, li va dir a una 
d’elles un home que no es podia creu-
re que no el reconeguessin. Era Dani 
Alves. Anava acompanyat del Bruno, 
el seu xef personal. Havia sigut el ma-
teix Bruno qui feia una estona, i des-
prés de parlar-ho amb el futbolista, 
s’havia acostat a un cambrer i li ha-
via assenyalat tres noies que eren un 
tros lluny d’ells amb un gest que van 
capturar les càmeres, segons fonts 
consultades per l’ARA. Ja hi havia no-
ies al vip, però van sortir quan les tres 
noves convidades van entrar.  

No estaven còmodes perquè ja no 
havien pujat convençudes i el que 
van viure en aquell reservat, segons 
el testimoni de les tres amigues, en-
cara les va incomodar més. Van co-
mençar a ballar. De nou, les càmeres 
de seguretat avalen el relat de les do-
nes: el futbolista es va extralimitar 
amb totes tres. A una li va tocar els 
genitals per sobre la roba. A les altres 
dues els anava tocant el cul. Des 
d’un inici, però, Alves es 
va fixar més en una 
d’elles, una noia de 23 
anys, precisament la que 
no l’havia reconegut. 
Amb ella va ser més insis-
tent, i en les imatges es 
veu com la noia li retira 
fins a dues vegades una mà 
que Alves, reiteradament, 
li va posant al cul. No van 
passar gaires minuts fins 
que el futbolista es va allu-
nyar del grup i es va situar, 
segons el relat de la víctima, 
davant d’una porta. “M’està 
dient que hi vagi, però no sé 
per què”, va comentar la noia, nervi-
osa, a una de les seves amigues, se-
gons fonts consultades per aquest 
diari. La resposta de la seva amiga va 
ser clara i va anar acompanyada d’un 
gest inconfusible que van gravar les 
càmeres. “Ves-hi i tanca-ho”, va res-
pondre assenyalant el futbolista i 
fent un gest horitzontal amb la mà, 
volent dir que s’afanyés a posar-hi 
punt final per poder marxar. 

Les contradiccions 
Aquesta successió de fets (captats 
per les càmeres) i frases (declarades 
pels testimonis) contrasten total-
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Un millón de alumnos de FP tendrán por
primera vez asignaturas de inglés,
digitalización y sostenibilidad | Educación |
EL PAÍS
La Formación Profesional en España está a punto de experimentar su mayor transformación en
décadas. El borrador del nuevo real decreto de ordenación de la FP, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, implanta nuevas asignaturas obligatorias en todos los ciclos de grado medio y superior,
como inglés, digitalización y sostenibilidad del sistema productivo. Permite matricularse
fácilmente de asignaturas sueltas (una opción pensada para los trabajadores), tunear
titulaciones agregándoles materias de otros ciclos, o concentrar toda la carga lectiva de una
formación en un solo día a la semana, por ejemplo, los sábados. Aumenta las horas de prácticas
en empresas. Incorpora nuevas figuras a los centros educativos para aprovechar el
conocimiento “senior” de los docentes jubilados o la experiencia laboral de profesionales
externos en activo. Y crea grados conjuntos de FP básica y media para combatir el abandono
escolar

La Formación Profesional es la etapa educativa en auge: su matrícula ha crecido hasta acercase
a los 1,1 millones de estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes. Y su reforma está siendo mucho
más tranquila que la de la etapa obligatoria, el bachillerato o la Universidad. Se beneficia, por
una vez, del escaso interés que siempre ha generado en la sociedad, y del consenso que el
Ministerio de Educación y Formación Profesional ha alcanzado con las organizaciones
sindicales y empresariales. La FP lleva, además, tiempo conectada a la realidad y siendo una
enseñanza competencial, dos elementos que la nueva normativa, que el Gobierno prevé
aprobar antes del verano, potencia. El real decreto desarrolla la Ley Orgánica de FP aprobada
en 2022, tiene más de 200 páginas porque abarca multitud de aspectos, y obligará a las
administraciones a integrar en una misma planificación la oferta de los centros educativos y de
los centros de formación para el empleo (la orientada a trabajadores y desempleados). Estos
son los principales cambios que introduce.

Alumnos del grado medio de instalaciones electrotécnicas y automáticas en el I.E.S.
Albert Einstein, Sevilla. FOTO: PACO PUENTESPACO PUENTES
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Nuevas asignaturas obligatorias

Todo el alumnado de grado medio y superior, independientemente del ciclo específico que
estudie, tendrá cuatro nuevas asignaturas (en FP se llaman módulos) obligatorias: Inglés
técnico, que hasta ahora solo se impartía en algunas titulaciones y las empresas habían pedido
generalizar; Digitalización; Sostenibilidad aplicada al sistema productivo, e Itinerario personal
para la empleabilidad. Parte de los contenidos serán comunes a todos los ciclos, y otros
específicos. La explicación de qué es la nube o el big data, por ejemplo, será igual, pero el
profesorado tendrá que concretar en cada ciclo cuál es su aplicación en el sector al que
pertenezcan, como puede ser el sanitario o el industrial.

El ministerio considera muy importante la asignatura Itinerario personal para la empleabilidad,
que se estudiará en los dos cursos de cada ciclo. Su objetivo es que el alumnado adquiera
habilidades interpersonales y sociales, aprenda a trabajar en equipo, asuma una mentalidad
emprendedora, tenga conocimientos en prevención de riesgos laborales, y desarrolle
competencias que le ayuden para planificar su trayectoria profesional y formativa durante el
resto de su vida.

También se crean por primera vez asignaturas optativas. El decreto define varias, que consisten
en profundizar en las nuevas troncales de digitalización, inglés y sostenibilidad, y las
comunidades autónomas podrán diseñar otras que se ajusten a su tejido productivo. Los
estudiantes podrán convalidar como horas de optativas (que representarán el 8% del total de un
título) cursos de formación que hayan recibido en sus empresas.

Matricularse de asignaturas sueltas

La Formación Profesional no se dirige solo a su público tradicional, chavales de 16 a 18 años en
el grado medio y de 18 a 20 en el superior. Entre otras cosas, porque ya hay más de 225.000
mayores de 24 años estudiando dichas titulaciones. Ahora integra, además, la formación para el
empleo orientada a adultos. Uno de los cambios más relevantes del decreto, pensado para
ellos, es que normaliza el hecho de matricularse de asignaturas sueltas, para facilitar que los
trabajadores refuercen o actualicen sus competencias sin grandes trastornos para su jornada
laboral. Si un centro ofrece una titulación completa de grado medio o superior estará obligado a
ofertar también sus asignaturas sueltas. A efectos de plazas ocupadas, quienes se matriculen de
ese modo solo contarán en dicho módulo. El ministerio espera que ello permita que, en caso de
que elevada demanda en una asignatura, el centro pueda absorberla desdoblando solo dicho
grupo.

Todas las formaciones completadas, independientemente de su duración (que podrán ser
incluso menores de una asignatura, las llamadas por la normativa de grado A), tendrán validez
por sí mismas, se incorporarán a lo que el ministerio llama “mochila formativa”, y quienes las
cursen podrán acreditarlas oficialmente en el mercado laboral.

Titulaciones tuneadas y dobles grados

El decreto facilitará la aprobación rápida de nuevos ciclos (así como de formaciones de menor
tamaño, como los módulos) por parte del ministerio para adaptarse a las necesidades que surjan
en el mundo productivo. Permitirá que las comunidades autónomas adapten las titulaciones
incorporándoles asignaturas de otros. Y que ofrezcan dobles titulaciones (una posibilidad que
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ya existía en algunos territorios, pero que carecía de respaldo normativo) que durarán tres
cursos académicos, uno más de lo que dura un ciclo único. También será posible ofertar grados
medios y superiores que integren el currículo español y el de otro país bajo el nombre de “doble
titulación internacional de Formación Profesional”, que deberán ser reconocidos previamente
por ambos gobiernos.

Ciclo conjunto de FP básica y media

Uno de los talones de Aquiles del sistema educativo y productivo español es el elevado
porcentaje de personas que terminan, como mucho, la etapa obligatoria. En esa situación está
un 36,1% de la población de 25 a 64 años, y un 13,9% de los que tienen entre 18 y 24. El
ministerio espera contribuir a reducir lo que se conoce como abandono escolar temprano con los
itinerarios que integrarán un ciclo de FP básica (pensada para que los alumnos que van mal
acaben la ESO) y otro de grado medio. Los chavales empezarían a los 15 años y en cuatro
cursos obtendrían el título de técnico. También habrá itinerarios integrados de ciclos de grado
medio o superior y cursos de especialización (que equivalen al máster universitario en la FP).

Convalidaciones con la Universidad

Un alumno con un título de FP superior que se matricule en una carrera del mismo ámbito de
conocimiento podrá convalidar entre 36 y 60 de los 240 créditos del grado universitario, entre el
15% y el 25% del total (y si tiene un máster profesional, podrá convalidar otros 15 créditos). A la
inversa, los porcentajes serán los mismos, y los créditos convalidables entre 18 y 36.

Concentrar la carga lectiva en un día a la semana

Los centros educativos podrán impartir las asignaturas de forma cuatrimestral además de anual,
como sucede ahora, si lo consideran mejor para todas o una parte de sus asignaturas, siempre
que lo apruebe su administración autonómica. También podrán concentrar formaciones, por
ejemplo, de un módulo o de un conjunto de módulos, en periodos extraordinarios. Por ejemplo,
los sábados, una modalidad que puede ser útil para los trabajadores. O los viernes, para
responder a la petición de una empresa (la llamada “formación a la carta”) interesada en formar
a los trabajadores de uno de sus departamentos en un ámbito específico.

La red de centros de Formación Profesional incluye a los que forman parte del sistema
educativo (que representan menos de la mitad del total) y los orientados a la formación para el
empleo. Fuentes del ministerio apuntan que las formaciones en horarios extraordinarios
dirigidos a trabajadores como los mencionados podrían ser impartidos en centros públicos o
privados, por personal público o por formadores externos y expertos del sector, según lo
planifique la comunidad autónoma.
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Estudiantes del ciclo superior de Sistemas de telecomunicaciones e informática, en
el instituto Albert Einstein.PACO PUENTES

Planificación integrada para estudiantes y trabajadores

Con la aprobación del decreto, las comunidades autónomas ya no podrán planificar por un lado
la oferta para el sistema educativo y por otro la formación que requieren los trabajadores, como
hasta ahora, sino de forma integrada. Para definir las necesidades, las comunidades podrán
crear un organismo en el que además de la administración autonómica se sienten las
organizaciones empresariales, sindicales, los municipios y los centros de formación. Los centros
de FP del sistema educativo también ofertarán formación para adultos, incorporarán líneas de
“investigación aplicada” y las administraciones deberán fomentar la creación de redes de
institutos de la misma familia profesional para que desarrollen proyectos intercentros.

Expertos senior y nuevos coordinadores

El decreto regula nuevas figuras en los centros educativos, como el “experto senior docente”,
que pretende aprovechar el conocimiento de los profesores jubilados que quieran ser mentores
de los nuevos docentes. No cobrarán (el salario sería incompatible con la jubilación), pero la
norma les permite estar en el centro y entrar en las aulas, algo que de otra forma no podrían
hacer. Se regula también la figura del “experto de empresa”, que podrán dar simultanear su
trabajo con la docencia de un módulo siempre que cubran una función para la que el centro
educativo no haya encontrado profesorado. Y la del “experto senior de empresa”, pensada para
trabajadores que han tenido relación con un instituto, se hallan cerca de la jubilación y tienen,
por ejemplo, una jornada reducida, la cual podrían dedicar plenamente a la docencia, desde la
empresa o en el centro educativo (que asumiría su salario).

Las administraciones autonómicas y los Ayuntamientos podrán contratar “prospectores de
empresa”, dedicados a facilitar el contacto entre los centros educativos y los de trabajo. Y
deberán contar con coordinadores internos de digitalización, internacionalización (responsables
de organizar por ejemplo las estancias en el extranjero de alumnado y docentes), y de
orientación.

Incorporación de actores

Los centros de segunda oportunidad, que realizan una función paralela al sistema de FP, dando



formación y orientación a adolescentes y jóvenes que abandonaron los estudios, se integrarán
en él. El decreto también facilita la intervención de los Ayuntamientos en la definición de la
oferta formativa en sus municipios.

Más horas en las empresas

El decreto regula la previsión de la Ley de FP de generalizar el modelo dual, que traslada buena
parte de la formación de los alumnos a las empresas. Los alumnos pasarán en ellas entre el
25% y el 35% de las horas en el régimen general y entre el 35% y el 50% en el intensivo.
Contarán con un tutor en el centro y otro en la empresa. Los alumnos dispondrán de un tutor en
el centro y otro en la empresa. Y las administraciones podrán dar ayudas a las pequeñas y
medianas empresas para que participen en ello.

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

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388
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La federació de famílies d'alumnes veu bé que
tornin les classes de tarda al setembre

La federació de famílies d'alumnes veu bé que tornin les classes de
tarda al setembre

13/02/2023 Societat - Jordi Rodríguez

Imatge d'arxiu d'una nena entrant a l'escola el primer dia de curs.

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls la proposta del
Departament d'Educació de la Generalitat perquè les tardes del mes de setembre siguin lectives a partir del
proper curs. Mares i pares, que demanen consens en aquest tema, recorden els problemes que hi va haver en
l'inici de curs per la dificultat de trobar monitoratge. A l'escola pública, en l'horari de tarda es van quedar als
centres 4 de cada 10 alumnes.

Les famílies d'alumnes de Catalunya estan contentes perquè ja van demanar que les tardes de setembre fossin
lectives i no de lleure, Ho recorda la directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de
Catalunya, Lidón Gasull, que també reclama al Departament d'Educació que s'assegui a parlar i pacti les noves
mesures que s'hagin de prendre. Sobretot pel context recent de convocatòries de vagues de mestres i
professors, i de tensió a la comunitat educativa. 

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500017682/la-federacio-de-families-dalumnes-veu-be-que-tornin-les-classes-de-tarda-al-setembre/1


 En aquest mateix sentit, Lidón Gasull demana altura de mires al Departament d'Educació.

 Ara la proposta de tornar a avançar l'inici del curs, però amb tardes lectives cada dia, és a la taula del Consell
Escolar, la Junta de Direccions, els sindicats i les entitats locals perquè la valorin i hi diguin la seva.



Mitjà: Ràdio Palamós

Publicat: 13/02/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 11.694 Lectores

Valor: 467€

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

Alumnes d'ESO ensenyen noves tecnologies a la
gent gran

Alumnes d'ESO ensenyen noves tecnologies a la gent gran

13/02/2023 Societat - Jordi Rodríguez

Un jove ensenya el funcionament d'un telèfon a dues sòcies de la llar de la Gent Gran. (Foto: Ajuntament
de Palamós).

L'Associació Gent Gran de Palamós organitza per als seus socis un curs sobre noves tecnologies, amb
l'objectiu de fomentar-ne l'ús i reduir la bretxa digital d'aquest col·lectiu. En aquest cas, però, la iniciativa
presenta com a valor afegit la interacció entre la gent gran i el jovent de Palamós. El motiu és que el curs
l'imparteixen estudiants d'ESO del municipi, fomentant el fet de compartir coneixements, valors i experiències,
amb un benefici mutu.

Les classes de tecnologies TIC per a la gent gran van a càrrec d'una dotzena d'alumnes de quart d'ESO de
l'Escola Vedruna Palamós, que durant el curs realitzen una activitat de voluntariat. Aquesta formació la coordina
la dinamitzadora que l’Ajuntament de Palamós destina al Casal Municipal per a la realització d’activitats. El
curs de noves tecnologies es va iniciar el 30 de novembre passat i s’allargarà fins al 15 de març, amb classes
que es fan tots els dimecres a la tarda a la llar municipal de la Gent Gran. Paco Magan és el president de
l'Asociació Gent Gran de Palamós.

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500017680/alumnes-deso-ensenyen-noves-tecnologies-a-la-gent-gran/1


 Una quarantena de socis participa d’aquesta formació que permet posar-se al dia en la utilització de mòbils o
tauletes, donant la formació necessària perquè la gent gran pugui tenir més fàcil comunicar-se i relacionar-se
virtualment. Per això s’imparteixen coneixements en aplicacions com WhatsApp o en la creació d’un perfil a les
xarxes socials, perquè els participants tinguin més fàcil estar connectats amb familiars o amics. Els estudiants, a
més, instrueixen i ajuden la gent gran a posar en pràctica tot allò que van aprenent.
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Profesores de la Massana de Barcelona
reclaman las aulas ocupadas de la vieja
escuela
Profesores de la escuela de arte y de diseño Massana quieren que el Ayuntamiento devuelva al
centro las dependencias de su antigua sede ocupadas el verano del 2020. Dicen que la escuela
necesita estos espacios usurpados, que no puede seguir gastando dinero público en el alquiler
de otros, que así se verá obligada a rebajar de algún modo su oferta educativa... Los derroteros
de los planes municipales, sin embargo, son otros. Hasta ahora prima el espíritu okupafriendly
del gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Estamos en la plaza de la Gardunya, a espaldas del
mercado de la Boqueria, a tiro de piedra de la Rambla...

Hace meses que los técnicos del distrito de Ciutat Vella estudian cómo podría el Ayuntamiento
ceder estos espacios a las entidades del Raval que los tomaron y rebautizaron como la antigua
Massana. Aquí varias entidades planean parar desahucios, dan asesoría laboral, imparten
clases de refuerzo a chavales en apuros, reparten comida... A este respecto la principal
preocupación del gobierno de la alcaldesa Colau es no caer en la prevaricación, que ningún
concejal resulte imputado en la operación. En septiembre un juez llamó a declarar en calidad de
investigado al edil responsable del distrito de Gràcia, al común Eloi Badia, a santo de la cesión
de la antigua comisaría nacional a los ocupas que la tomaron, a raíz de una denuncia de
vecinos de la zona. Este es el último episodio de las tribulaciones de la plaza Gardunya,
diseñada para dignificar la entrada al Raval, para que la Rambla deje de ser una barrera del
barrio. Hasta estos párrafos la comunidad de la Massana no se había pronunciado tan
abiertamente sobre esta cuestión.

Estos profesores dicen ahora que la mudanza de la escuela al nuevo inmueble en el 2017
nunca supuso el olvido de su antigua sede ubicada enfrente, que la falta de espacio obliga al
centro a alquilar otras dependencias, que de este modo no tienen claro cuánto tiempo podrán
hacer frente al aumento de la demanda de estudios de arte y diseño, que el proyecto de la nueva
Massana siempre contempló recuperar las viejas aulas y conectarlas con las nuevas. La
dirección del centro no niega los problemas de espacio del equipamiento, pero prefiere guardar
silencio sobre las dependencias usurpadas. Al fin y al cabo es un centro público.

“El proyecto original ya preveía que la nueva escuela incorporara la guardería , donde entre
otras cosas hacíamos los talleres de grabados, cerámica, vidrio... y que también veníamos
empleando como almacenes”. Estos docentes se refieren a las aulas que lustros atrás formaban
una escola bressol. “La escuela aún tiene allí material”. “Es la mayor parte de la finca”. “Si lo
pedimos nos dejan entrar a coger lo que sea, aunque a veces parece que hemos de poner una
instancia”. “Y lo de tirar el muro de la antigua escuela y unir la plaza y los jardines Rubió i Lluch
también era parte del proyecto. Así se crearía un pequeño campus”. “El Ayuntamiento no está
teniendo en cuenta las necesidades y derechos de la escuela”. Y añaden que otros profesores,
algunos, y también alumnos, sin embargo, creen que esta ocupación es legítima.

Esta ocupación tuvo lugar la noche de Sant Joan del 2020. Iniciativas vecinales surgidas en la
pandemia para repartir alimentos necesitaban espacio. Pronto la ya conocida como la antigua
Massana devino en referente de los movimientos alternativos del barrio. Motaron un gimnasio

https://lavanguardia.com/local/barcelona/20230213/8751623/profesores-massana-reclaman-aulas-ocupadas-vieja-escuela.html


popular, siguieron repartiendo alimentos, abrieron un servicio de asesoría laboral, organizaron
clases de refuerzo escolar... Entretanto la burocracia siguió su curso. A finales del 2021, tras
años traspapelado, la comisión municipal de gobierno aprobó el proyecto para tirar el muro de la
antigua Massana y unir la plaza y los jardines. Costaría medio millón de euros.

Pero la presión de los ocupas llevó al gobierno de Colau a descartarlo. En los planos aparece
una terraza. Según los técnicos, no es otra que la del restaurante de siempre de los jardines. Las
entidades de la antigua Massana, en cambio, dijeron que el Ayuntamiento fomentaba así la
masificación turística. Estamos a tiro de piedra de la Rambla... Y también subrayaron que si
tiraran el muro y unieran la plaza y los jardines la antigua Massana perdería su sentido,
desaparecería el patio donde reparten alimentos, donde los colectivos se encuentran.

Además, con la vuelta a la normalidad se multiplicaron los problemas de convivencia a la zona,
regresaron muchos turistas y drogodependientes que volvieron a desplazar a los vecinos.
Entonces lo de tirar el muro suscitó nuevas dudas. Y las relaciones de los ocupas con los
vecinos son aquí mejores que en los alrededores de la comisaría de Gràcia. Así que este verano
el edil de Ciutat Vella, el común Jordi Rabassa, anunció que el muro no se derrumbaría, que la
plaza y los jardines no se unirían, que el Ayuntamiento cedería la antigua Massana a las
entidades que la ocupan.

Estas entidades dicen que los enseres de la escuela están guardados, que pueden buscarlos
cuando quieran, que la mayor parte de la finca está siendo aprovechada. También dicen en que
escucharán cualquier propuesta de usos que suponga un beneficio para el barrio. Y, entretanto,
presionan al ejecutivo municipal y a los comunes para que la cesión quede jurídicamente
blindada antes de las elecciones. El Ayuntamiento declina comentar el estado de las
conversaciones. Las entidades señalan que son complicadas, y que el calendario se echa ya
encima.

Y la verdad es que las reclamaciones de estos profesores de la Massana complicarán aún más
el asunto. El Ayuntamiento tendrá que tenerlas en cuenta.

Emplazamiento provisional

El gimnasio social Sant Pau arranca una nueva vida en la
Gardunya

El gimnasio social Sant Pau se instalará de modo provisional en el 10 de Floristes de la
Rambla, haciendo esquina con la plaza de la Gardunya, más o menos por Semana Santa. En el
equipamiento explican que este paréntesis durará al menos dos años, mientras reforman su mal
trecho emplazamiento de toda la vida en la ronda Sant Pau y levantan una promoción de pisos
sociales. El Sant Pau no desapareció gracias a una rocambolesca operación inmobiliaria
público privada. La obligatoria mudanza permitirá por fin a la cooperativa que gestiona este
histórico equipamiento del Raval recuperar su actividad de siempre, la de gimnasio, para volver
a hacer del deporte una vía de integración social. La irrupción de la pandemia obligó al Sant
Pau a reducir sus actividades, a dedicarse principalmente al reparto de ropa y alimentos, así
como a facilitar duchas. La vuelta a la normalidad solo sirvió para constatar que sus
instalaciones ya no estaban en condiciones para la práctica del deporte. “Las cuotas en el nuevo
emplazamiento tendrán que reducirse dado que allí no tenemos piscina. Además, así no



tendremos tantos socios. Tendremos que pedir ayudas, a públicos y privados. De todas formas
pensamos que todo irá bien, que volveremos a formar parte de la vida cotidiana del barrio.
Aprovecharemos la plaza para hacer actividades que acerquen a la gente”.
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L'escola Regina Carmeli, referent en qualitat
educativa
Ja fa quatre anys que el col·legi Regina Carmeli de Rubí va ser reconegut amb el segell
SMART, un certificat creat per Fundació TRAMS i acreditat per la UOC (Universitat Oberta de
Catalunya), que destaca la seva qualitat educativa. Des del curs 2019-2020 a Catalunya tan
sols el tenen 21 escoles.

Va obtenir aquest segell després d'un procés d'anàlisi que va examinar tot el seu funcionament.

Què analitza el segell SMART?

Aquesta certificació és el producte d'una diagnosi sobre el funcionament del centre educatiu
en els àmbits: escola, alumne i societat, comunitat educativa, metodologies, gestió i innovació.

En aquesta valoració es van analitzar tots aquells indicadors d’innovació pedagògica
(metodologies, ús de la tecnologia a les aules, foment dels idiomes, construcció del
coneixement...) al mateix temps que es va estudiar detalladament el desplegament de
l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat, la relació amb entitats socials properes al centre
educatiu...

També es va revisar la gestió del centre educatiu (innovació, gestió de l’equip i dels recursos,
sostenibilitat...), així com el pla de formació dels docents i l’intercanvi de bones pràctiques entre
professionals.

Posteriorment a la diagnosi, es va estructurar un pla de treball amb uns objectius específics que
garantien la millora continuada i la qualitat educativa del Regina Carmeli. La darrera acció
d’aquest procés va ser la validació per part d’un auditor expert.

Amb l’adquisició del Segell Smart el col·legi segueix treballant pel seu compromís amb la
innovació i la qualitat educativa.

Què és el segell SMART?

El segell SMART és una acreditació d'innovació i excel·lència educativa certificada per la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i que des del curs 2019-2020 avala la tasca del col·legi
Regina Carmeli Rubí.

Nou procés d'acreditació

Actualment, el Regina inicia un nou procés d’acreditació el qual posa el seu focus en la millora
de l’avaluació dels alumnes i la consolidació del projecte educatiu Regina IMPULSA i dels
espais d’Aprenentatge Interdisciplinari Contextualitzat (AIC).

https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/l-escola-regina-carmeli-de-rubi-suma-quatre-anys-com-a-referent-en-qualitat-educativa_2178493102.html
https://reginacarmeli.com/inici
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Montbui prepara una nova edició del 'Fem
més escola' - Infoanoia
Santa Margarida de Montbui organitzarà entre els dies 13 de febrer i 25 de març una nova edició
del programa educatiu “Fem Més Escola”, que té com a objectiu posar en valor la tasca diària
que realitzen els professionals de l’educació pública en el municipi, de diferents nivells, que
garanteixen una educació pública i de qualitat entre els 0 i els 18 anys. El “Fem Més Escola” és
un projecte que organitza la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, amb la col·laboració dels
centres educatius, per acostar a la ciutadania la realitat dels centres educatius just abans de la
preinscripció pel proper curs.

El “Fem Més Escola” inclourà, com és habitual, jornades de portes obertes als diferents
equipaments educatius. Les Llars d’Infants municipals “L’Estel”, “Santa Anna” i “Montxic”, les
escoles García Lorca, Antoni Gaudí i Montbou, i l’Institut Montbui obriran les seves portes perquè
els mateixos estudiants i les seves famílies coneguin de primera mà els serveis educatius de
qualitat i proximitat que ofereixen.

Les activitats del “Fem Més Escola” començaran el proper dilluns amb l’activitat “L’hora del
conte a les Llars”. Els més menuts, els infants de 0 a 3 anys de les llars d’infants montbuienques
escoltaran les narracions de Mònica Torra. Aquesta activitat es farà entre dilluns i dimecres de la
setmana que ve a les tres llars d’infants públiques de Montbui: “L’Estel”, “Santa Anna” i
“Montxic”.

També entre els dies 13 i 27 de febrer s’organitzarà a les escoles montbuienques Antoni Gaudí,
García Lorca i Montbou l’activitat I4 va de Contes. En aquest cas els destinataris dels contes
seran els infants d’Infantil 4 (antic curs P4) de les tres escoles públiques del municipi.

Cal remarcar que ja es poden fer les inscripcions per a l’activitat “Taller de música per a mares i
pares”, el qual es farà a la Llar d’Infants L’Estel el proper divendres 17 de febrer entre les 16.30 i
les 17.15 hores. Els destinataris de l’activitat són aquells pares/mares/tutors de nens/nenes de 1
a 3 anys. Cal inscripció prèvia la mateixa Llar d’Infants L’Estel. És un taller gratuït.

I la primera setmana del “Fem Més Escola” finalitzarà el dissabte 18 de febrer amb l’activitat
d’animació infantil Hora del Conte: “Petit o gran ?: la primera experiencia amb un pallasso”, a
càrrec de la companyia Albert Vinyes. Serà un espectacle de cançons, màgia, titelles,
bombolles… per compartir una estona de descobriment de’n Betu, un personatge molt proper als
infants. Aquesta activitat està especialment adreçada als infants a partir de 2 anys.

Durant les posteriors setmanes s’aniran duent a terme diferents activitats d’aquest “Fem Més
Escola”, entre les que sobresurt la xerrada que oferirà el psicòleg, educador i periodista Jaume
Funes el proper 16 de març i que portarà per títol “El repte d’educar en l’adolescència”.

Les jornades de portes obertes als centres educatius seran, en horari de 15 a 18 hores, el dilluns
27 de febrer a l’Escola García Lorca, el dimecres 1 de març a l’Escola Antoni Gaudí i el
divendres 3 de març a l’Escola Montbou. En el cas de no poder assistir a les portes obertes cal
trucar al centre educatiu corresponent per concertar cita prèvia.

El dissabte 4 de març arribarà el torn de l’Institut Montbui, que obrirà portes de 10 a 13 hores per

http://infoanoia.cat/montbui-prepara-nova-edicio-mes-escola/


mostrar l’oferta d’estudis d’ESO, Batxillerat i PFI.

I la jornada de portes obertes a les Llars d’Infants Municipals serà també un dissabte, en aquest
cas, el 25 de març.

Cal recordar que les dates de preinscripció a Educació Infantil i Primària serà enguany del 6 al
20 de març. Pel que fa a Educació Secundària Obligatòria (ESO), seria del 8 a 20 de març. A
Batxillerat i Cicles Formatius del 20 al 26 d’abril i a les Llars d’infants municipals durant la
primera quinzena de maig. També seran durant la primera quinzena de maig les preinscripcions
al Programa de Qualificació Professional Inicia (PFI).
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La escuela Pàlcam, un colegio concertado
Barcelona, ofrece una educación
secundaria trilingüe - España nación digital
Según un estudio llevado adelante por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, la
educación que incluye el aprendizaje de distintos idiomas favorece el desarrollo del cerebro y
contribuye a la mejora de habilidades cognitivas como la atención o la memoria a corto plazo.
En el caso de la educación secundaria, aprender otros lenguajes también supone una ventaja a
la hora de continuar con la formación en el bachillerato o la universidad y resulta imprescindible
para integrarse de la mejor manera posible al mundo laboral.

Por estos motivos, la escuela Pàlcam, un colegio concertado Barcelona que cuenta con
más de 60 años de experiencia, apuesta por una educación secundaria trilingüe en la que
los alumnos cursan materias en catalán, castellano e inglés. Además, realizan distintas
actividades en francés.

Educación secundaria trilingüe en Pàlcam

Durante los 4 cursos de educación secundaria en esta escuela, los alumnos se forman tanto
desde el punto de vista académico como social y personalmente. El proyecto trilingüe de este
colegio concertado de Barcelona incluye materias como ciencias, educación visual y plástica,
historia, tecnología e informática que se imparten en inglés. A su vez, cuentan con formación en
francés como segunda lengua extranjera.

Pàlcam también ha desarrollado distintas aplicaciones de las TAC (Tecnologías del aprendizaje
y la Comunicación), dentro de su proyecto educativo. En este sentido, las aulas cuentan con
pantallas digitales interactivas. Además, de 1° a 4°, los alumnos tienen clases de robótica
y pueden acceder a distintos recursos a través del campus virtual del colegio y todos los
alumnos trabajan con un iPad.

Los estudiantes cuentan con distintas actividades de ampliación curricular que sirven para
desarrollar la estimulación cognitiva y la estructuración del pensamiento. En este sentido,
Pàlcam enfatiza en el desarrollo de habilidades como listening, técnicas de estudio,
oratoria, lógica y expresión escrita.

Pàlcam practica un seguimiento constante de todos sus
alumnos

Para orientar, supervisar y poner en práctica un seguimiento personalizado de todos sus
alumnos, este colegio cuenta con un gabinete psicopedagógico que lleva adelante distintos
tipos de tests psicotécnicos. Además, los profesionales de esta institución realizan un
seguimiento tutorial de los estudiantes, que también cuentan con acceso a distintas
conferencias y talleres de orientación para continuar con su formación.

Por otra parte, estas acciones de seguimiento y educación incluyen aspectos formativos en

https://espananaciondigital.es/la-escuela-palcam-un-colegio-concertado-barcelona-ofrece-una-educacion-secundaria-trilingue/
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educación para la salud, educación afectiva y principios cívicos. Por último, este colegio dispone
de un departamento de soporte que ayuda a alumnos o pequeños grupos de estudiantes que
manifiestan dificultades de aprendizaje.

Pàlcam es un colegio concertado de Barcelona que cuenta con una secundaria trilingüe
orientada a que los alumnos puedan adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para
continuar con sus estudios en el bachillerato o en ciclos formativos de grado de la mejor manera
posible.
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L’institut escola Vila-romà de Palamós ampliarà el
nombre d’aules sense haver d’utilitzar barracons

Palamós.- L’institut escola Vila-romà completarà el curs vinent la incorporació al centre de tot el cicle de
secundària, amb la posada en marxa del quart d’ESO, per a la qual cosa no es requerirà la ubicació de mòduls
prefabricats.

L’ampliació de les aules que són necessàries per als alumnes de quart, es farà a l’espai que actualment ocupa
l’antic gimnàs i el dipòsit de documentació de l’Arxiu Municipal, situat al costat de l’edifici escolar, i que
l’Ajuntament de Palamós reubicarà possibilitant cedir tot aquest àmbit a l’escola. Les noves aules se situaran
doncs en aquest espai (d’uns 240 m2) annex a l’edifici de l’antiga escola que actualment ja acull les classes de
primer a tercer d’ESO i les dependències de l’Aula d’Aprenentatge.
La comunitat educativa del centre i l’Àrea municipal d’Ensenyament han treballat en els darrers mesos per
cercar la solució, que ja compta amb l’aprovació de la Generalitat i que evita la instal·lació de mòduls
prefabricats, tal com havia proposat el Departament d’Educació.
El Servei d’Arxiu Municipal té la seva seu administrativa i de consulta a l’edifici de la Casa Montaner (parc dels
Països Catalans) i el dipòsit de documentació és l’únic espai descentralitzat d’aquest servei. Tot el fons que
conté serà traslladat ara a un nou espai que ja s’està habilitant en un annex de l’equipament municipal de la
Nau dels 50 metres.
L’Ajuntament de Palamós i la comunitat educativa de l’institut escola Vila-romà es mostren satisfets amb la
solució acordada, però segueixen demanant al Departament d’Educació de la Generalitat, la redacció del
projecte i la construcció d’un nou edifici que aculli, en un mateix espai, tot el cicle de secundària del centre.

https://revistabaixemporda.cat/linstitut-escola-vila-roma-de-palamos-ampliara-el-nombre-daules-sense-haver-dutilitzar-barracons/
https://revistabaixemporda.cat/wp-content/uploads/2023/02/palam-8.jpg

	596ce79d1b6095ebd88ddb29b400608b7d3941cd4cc4f37eef7557e087e90fb6.pdf
	316305ad66c8051d461c90919330e9540d63e3c8efb1c70694a4e798cc0b9e37.pdf
	Sumario

	668d9f229e79f61071eb6b0fb473c8d724e02492be6b1f7d67afc78f23a3ddc0.pdf
	316305ad66c8051d461c90919330e9540d63e3c8efb1c70694a4e798cc0b9e37.pdf
	La baixa comprensió lectora ja és  del 30% a les escoles vulnerables
	La baixa comprensió lectora ja és  del 30% a les escoles vulnerables
	L'efecte de la mascareta a l'escola va ser marginal
	Cinc mil alumnes d'Ucraïna   en un any a Catalunya

	03d9b8bb1d5dece24cb65ba6a75af14ce91d9b649b301dc60763c8da124a487c.pdf
	316305ad66c8051d461c90919330e9540d63e3c8efb1c70694a4e798cc0b9e37.pdf
	Les escoles catalanes acullen gairebé 5.000 alumnes provinents d'Ucraïna en un any
	  Cataluña evaluará el castellano  como si fuera una  lengua extranjera
	¿Com s'ensenya educació  afectivosexual als 5 anys?
	¿Com s'ensenya educació  afectivosexual als 5 anys?
	Un millón de alumnos de FP tendrán por primera vez asignaturas de inglés, digitalización y sostenibilidad
	La federació de famílies d'alumnes veu bé que tornin les classes de tarda al setembre
	Alumnes d'ESO ensenyen noves tecnologies a la gent gran
	Profesores de la Massana de Barcelona reclaman las aulas ocupadas de la vieja escuela
	L'escola Regina Carmeli de Rubí suma quatre anys com a referent en qualitat educativa
	Montbui prepara una nova edició del 'Fem més escola'
	La escuela Pàlcam, un colegio concertado Barcelona, ofrece una educación secundaria trilingüe - España nación digital
	L'institut escola Vila-romà de Palamós ampliarà el nombre d'aules sense haver d'utilitzar barracons


