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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. 

 

 DOSSIER 



Sumari

El Gobierno dará residencia temporal a los inmigrantes que estudien FP 2
El Mundo , Edició: NACIONAL Audiència: 687.000 Difusió: 89.580 Valor: 24.205€

El FabLab ofereix activitats curriculars a l'alumnat de 6è de primària de la ciutat 3
Diari de Tarragona , Edició: GENERAL Audiència: 75.000 Difusió: 7.650 Valor: 467€

Castellbell preveu disposar del futur edifici per a l'institut d'aquí a tres cursos 4
Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 780€

Les AFA demanen que el Consell fixi un calendari per pagar les beques
menjador

5

Emporda. info Audiència: 128.489 Valor: 752€

Els alumnes de 3r d'ESO de Parets participen en visites i xerrades educatives
a l'empresa Stahl Ibérica

6

Ajuntament de Parets del Vallès Audiència: 3.307 Valor: 252€

Preocupació pels robatoris a les escoles de l'Hospitalet: «Et sents desprotegit» 7
elperiodico.cat Audiència: 337.661 Valor: 817€

Olot organitza sessions informatives i portes obertes als centres educatius 9
laciutat.cat Audiència: 86.832 Valor: 702€

Activitats extraescolars gratuïtes per l'alumnat d'ESO a Martorell 10
Línia Audiència: 13.862 Valor: 474€

L'Escola Lluís Piquer de Parets perdrà una línia de P3 el curs que ve 12
Línia Audiència: 13.862 Valor: 474€

El meu fill no té amics i diu que es vol morir: la lluita contra l'assetjament
escolar

13

ccma.cat Audiència: 2.991.256 Valor: 3.709€

Evidències en educació? 18
diarieducacio.cat Audiència: 20.845 Valor: 495€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: El Mundo

Publicat: 15/02/2023

Edició: NACIONAL

Secció: NACIONAL ESPAÑA

Audiència: 687.000 Lectores

Difusió: 89.580 Ejemplares

Valor: 24.205€

EL MUNDO. Miércoles, 15 de febrero 202316

ESPAÑA

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El Gobierno dará un permiso de re-
sidencia temporal a los extranjeros 
en situación irregular que quieran 
matricularse en estudios de FP. El ob-
jetivo es abrir esta modalidad forma-
tiva a «toda la población» y «flexibi-
lizar» el sistema para mejorar la em-
pleabilidad y responder a las necesi-
dades de determinados puestos de 
trabajo que tienen las empresas y que 
ahora no se cubren, como se hace en 
Alemania con lo que llaman «estan-
cia tolerada». Para acceder a estos pa-
peles, a los inmigrantes se les pedi-
rá como requisito que se encuentren 
viviendo en España y haber perma-
necido aquí de forma continuada du-
rante los últimos dos años. 

Es una de las novedades del pro-
yecto de real decreto de la Ordena-
ción de FP, que desarrolla la Ley de 
FP que fue aprobada el año pasado 
por estas fechas. El texto también per-
mite, entre otras cosas, acreditar las 
competencias previas para facilitar 
el acceso al mercado laboral y hace 
hincapié en la formación de colecti-
vos con dificultades de inserción pro-
fesional, como mayores de 16 años 
que trabajan sin cualificación o per-
sonas en riesgo de exclusión social.  

También para los inmigrantes, el 
Ministerio de Pilar Alegría contem-
pla, en el artículo 39, que «las ofertas 

de FP darán opción a la autorización 
de residencia temporal por circuns-
tancias excepcionales» contemplada 
en el real decreto 629/2022 que mo-
difica el Reglamento de la Ley de Ex-
tranjería. Esta normativa autoriza a 
vivir en España durante un año y ha-
bilita a trabajar a las personas que co-
laboren con las autoridades o «cuan-
do concurran razones de interés pú-
blico». Para ello deben cumplir unas 
condiciones, como acreditar «median-
te cualquier medio de prueba» que 
han estado trabajando en situación 
irregular durante un mínimo de seis 

meses en el último año, carecer de an-
tecedentes penales o no figurar co-
mo rechazables en el país de origen. 

El decreto de la Ordenación de FP 
añade requisitos: «Los ciudadanos de 
países no pertenecientes a la UE que, 
hallándose en España, hayan perma-
necido de forma continuada duran-
te dos años, obtendrán autorización 
para la matriculación y realización de 
una formación de los grados del sis-
tema de FP. La autorización de resi-
dencia quedará supeditada, en todo 
caso, a la superación de la formación 
correspondiente y la presentación de 

un contrato de trabajo». Fuentes del 
Ministerio de Educación y FP aclaran 
que los inmigrantes «tendrán el per-
miso de residencia durante el tiem-
po que dure la formación y luego de-
berán presentar un contrato de tra-
bajo». Explican que este artículo es-
tá pensado no tanto para los ciclos de 
FP de Grado Medio o Grado Superior, 
que exigen los títulos de ESO o Bachi-
llerato y que duran hasta 2.000 horas 
repartidas en dos años, sino para «for-
maciones específicas que les abran 
las puertas de la em-
pleabilidad». Se refie-
ren a cursos más cor-
tos, de entre 600 y 800 
horas, que dan lugar a 
un certificado de pro-
fesionalidad.  

«Hay una falta de 
mano  obra importan-
te en muchos sectores 
productivos y ésta es 
una forma de cualifi-
car a la población», se-
ñalan, y apuntan que 
el texto aún debe so-
meterse a la consulta 
de la comunidad educativa y puede 
ser modificado. No se especifica en el 
decreto, pero las mismas fuentes ase-
guran que se pedirá un nivel mínimo 
de castellano y unas «cualidades pro-
pias» para acceder a la formación.  

El Gobierno dará residencia temporal 
a los inmigrantes que estudien FP 
Tendrán que hallarse ya en España y haber permanecido en el país durante dos años

 La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. DOMENECH CASTELLÓ / EFE

El PSOE se 
queda solo en 
el rechazo al 
plan para dar 
DNI a saharauis

V. COLL MADRID 
El PSOE alegó ayer diversos mo-
tivos para no respaldar la pro-
puesta de Unidas Podemos en el 
Congreso para dotar de la nacio-
nalidad española a los saha-
rauis nacidos antes del 26 de fe-
brero de 1976, cuando el Sáhara 
Occidental dejó de formar parte 
de la soberanía española.  

«Creemos que por cuestiones 
jurídicas, políticas y técnicas lo 
que deberíamos hacer es promo-
ver como ley el consenso políti-
co que ya llegó a esta Cámara en 
el 2016, que es el de homologar 
los procedimientos de adquisi-
ción de nacionalidad en el Sáha-
ra a lo ya establecido para las de-
más colonias, en especial para 
Guinea Ecuatorial. A situaciones 
similares, las mismas soluciones», 
esbozó el diputado socialista Ser-
gio Gutiérrez durante un deba-
te que, por su temática, volvió a 
estar marcado por la dura críti-
ca de todos los partidos al «vira-
je» unilateral dado por el PSOE 
sobre la posición de España an-
te el Sáhara, hace casi un año.   

A pesar de que los socialistas 
admitieron durante el debate par-
lamentario –en el que defendió la 
propuesta de Unidas Podemos el 
líder del PCE, Enrique Santiago– 
el «agravio» al que ha sido some-
tido el pueblo saharaui en las úl-
timas décadas por parte de Es-
paña, el portavoz del PSOE inci-
dió en motivos técnicos y jurídi-
cos para no respaldar la propues-
ta diseñada por su socio de Ejecutivo. 
Por ejemplo, dijo Gutiérrez, que 
sea el Frente Polisario el que emi-
ta los certificados que faciliten la 
obtención de la nacionalidad.   

Los aliados del Ejecutivo, mi-
nutos antes, recordaron el «in-
justificable» giro del Gobierno 
con Rabat y tildado de poco útil 
la reciente cumbre celebrada en-
tre ambos países en Marruecos. 

La propuesta fue tomada en con-
sideración solo con los votos en 
contra de los socialistas y la abs-
tención de Vox. El resto, incluido 
el Partido Popular, secundó la 
propuesta de Unidas Podemos.

Enrique Santiago, ayer. KIKO HUESCA / EFE

Por primera vez se 
incluye en el sistema 
de FP a las escuelas 
de segunda 
oportunidad, que 
forman a jóvenes de 
16 a 29 años sin 
titulación ni empleo. 
Se podrán autorizar 
acuerdos entre estos 
centros y los 
institutos para la 

derivación total o 
parcial del 
alumnado que, a los 
15 años, esté en 
riesgo de abandono 
escolar temprano. 
Estas escuelas 
podrán ofertar 
certificados de 
competencia, 
profesionales y 
ciclos formativos de 

Grado Básico. Y se 
les permitirá 
flexibilizar la oferta 
hasta el doble de su 
duración inicial. Con 
un 20% de ‘ninis’ y 
un 28% de jóvenes 
que no tienen ni el 
Bachillerato, España 
es también el país 
con más paro 
juvenil de toda 
Europa: el 29%. Hay 
ciudades como Las 
Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife y Sevilla 
donde se ha 
superado el 50%. 

ESCUELAS DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD CONTRA 
EL ALTO PARO JUVENIL 
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REDACCIÓ 
AMPOSTA 

L’Ajuntament d’Amposta, els Ser-
veis Territorials d’Educació a les 
Terres de l’Ebre i el Servei Edu-
catiu del Montsià han renovat, 
per segon any consecutiu, l’acord 
segons el qual, el FabLab Terres 
de l’Ebre (ubicat a l’edifici del 

Sindicat) oferirà activitats curricu-
lars a l’alumnat de 6è de 
primària de totes les escoles de 
la ciutat.  

Els tallers, que consten de dos 
parts (Design Thinking i Intro-
ducció al disseny 3D), s’iniciaran 
el proper 20 d’abril i es preveu 
que passin un total de 250 alum-
nes.  

L’objectiu, tal i com explica l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 
«és apropar la tecnologia a to-
thom, facilitar l’accés i el conei-
xement i fomentar l’educació 
STEAM, especialment entre les 
noies». «Les activitats curriculars 
les vam iniciar el curs passat i 
van funcionar molt bé», afegeix, «i 
és que, segons l’enquesta feta, els 
centres educatius que van passar 
valoren en molt bona nota les ac-
tivitats proposades». 

Tanmateix, des d’ara fins al 
juny, també s’oferiran visites a 
l’alumnat de 4t d’ESO per donar 
a conèixer les instal·lacions i les 
possibles aplicacions educatives 
en els treballs de recerca. En 
aquest sentit, hi ha previst que hi 
passin més de 300 alumnes de 4t 

d’ESO. I també està previst de-
senvolupar una sèrie d’activitats 
emmarcades dins del Treball de 
síntesi de l’alumnat del Ramon 
Berenguer. A més, des del setem-
bre, el FabLab és una de les seus 
de l’alumnat del 1r curs del CFGS 
d’Animació 3D, Entorns interac-
tius i videojocs de l’institut 
Montsià, amb una vintena 
d’alumnes matriculats. 

 «Amb tota l’oferta que ara te-
nim, des del FabLab s’està treba-

llant per elaborar un catàleg de 
serveis educatius per a tots els 
centres de primària, secundària 
i postobligatoris d’Amposta i del 
territori», avança la regidora 
d’Educació, Núria Marco. 

D’altra banda, el FabLab con-
tribueix també a la formació de 
docents i personal del Departa-
ment d’Educació de la Generali-
tat. Entre el curs passat i aquest, 
ha estat la seu de la formació per 
als mentors digitals de les Terres 
de l’Ebre i del programa FAIG per 
a docents de tot Catalunya, un 
programa d’innovació del Depar-
tament d’Educació en què hi par-
ticipen 35 escoles del país, 4 
d’elles de les Terres de l’Ebre en-
tre les quals hi ha la Consol Fe-
rré d’Amposta.

Amposta

El FabLab ofereix activitats 
curriculars a l’alumnat de  
6è de primària de la ciutat

Ebre

M. MILLAN 
XERTA 

Els tècnics del Consorci de Polí-
tiques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (Copate) han dut a ter-
me el primer tractament contra 
la mosca negra al riu Ebre 
d’aquest 2023. Va ser ahir al ma-
tí, tot i que l’inici es va retardar 
perquè la intensa boira que co-
bria el territori a primera hora 
impedia el vol de l’helicòpter en-
carregat d’abocar al riu el pro-
ducte biològic larvicida BTI. 

Es tracta del 18è any que es 
duen a terme aquests treballs de 
control de la població de la mos-
ca negra, i el quart consecutiu 
que poden arrencar a principis 
d’any, fet que s’ha demostrat molt 
efectiu, tal i com celebren els mu-
nicipis de la riba del riu.  I és que 
anys enrera, la presència d’aquest 
petit simúlid i la seua dolorosa 
mossegada va arribar a ser un 
problema per als pobles i per a 
les activitats socioeconòmiques 
(turisme, agricultura, ...) a tocar 
de l’Ebre, especialment durant els 
mesos d’estiu.  

El tractament d’ahir va consistir 
en l’abocament des de helicòpter 
de 2.100 litres de BTI en set 
punts de l’Ebre, compresos entre 
els termes municipals d‘Ascó i 
Tortosa. «L’helicòpter és el mitjà 
més eficaç, en la mesura que 

guanyem velocitat i precisió», 
afirma el president del Copate, 
Xavier Faura.  

 La previsió d’enguany és rea-
litzar sis tractaments, un menys 
que al 2022. La setmana que ve 
es preveu iniciar també els trac-
taments al riu Segre.  «Els tres úl-
tims estius hem constatat una re-
ducció de larves i d’exemplars de 

mosca negra, a conseqüència 
d’iniciar el tractament a principi 
d’any i actuar sobre aquestes lar-
ves que són el relleu poblacio-
nal», explica Faura. 

Benifallet és un dels pobles que 
estava molt afectat pels efectes 
de la plaga, segons detalla la 
seua alcaldessa i vicepresidenta 
de Salubritat del Copate, Mercè 

Pedret. «La fira a la vora del riu 
no es podia fer, i en canvi actual-
ment a la vora de l’Ebre s’hi pot 
estar perfectament», remarca. 
També l’alcalde de Xerta, Roger 
Aviñó, destaca que ara es poden 
tornar a fer més activitats a la vo-
ra del riu, «quan abans era pràc-
ticament impossible poder-les de-
senvolupar». 

Segons explica el director tèc-
nic del Copate, Raül Escosa, 
aquests 18 anys de treballs do-
nen ja un bagatge important per 
abordar una plaga que, a princi-
pis dels anys dos mil, era nova 
per al territori. «La clarificació de 
l’aigua va fer que proliferessin els 
macròfits (plantes aquàtiques) i 
damunt d’ells les larves de la 
mosca negra», explica. «Es va ha-
ver de crear una comissió i fer 
una prova pilot, que per sort va 
ser efectiva i va mostrar que amb 
350 litres de BTI es podien tractar 
uns 8 quilòmetres de riu; i aques-
ta és la clau».  

La incidència de la plaga es 
compta per número de larves per 
quilo de macròfit. En moments 
d’efervescència hi ha hagut mil 
larves per quilo de macròfit, i en 
el primer mostreig d’aquest any 
n’hi havia 5. 

Pel que fa al pressupost per 
combatre la mosca negra a l’Ebre 
serà enguany de 360.000 euros. 
La Generalitat va concedir el 
2022 una subvenció directa al 
Copate de 3,6 milions d’euros per 
a la prevenció de la mosca negra 
al riu i el mosquit al Delta, que 
ha permès consolidar el finança-
ment i garantir els tractaments 
necessaris per a controlar aques-
tes plagues. També la Diputació 
de Tarragona finança una part 
dels tractaments. 

En marxa la 18a campanya de control 
de la mosca negra al riu Ebre 

Medi ambient

Els pobles de la riba celebren que l’avançament dels tractaments a principis d’any ha reduït la presència de la plaga

Helicòpter abocant el producte BTI al riu Ebre, ahir a Xerta. FOTO: JOAN REVILLAS

250 estudiants faran      
els tallers de Design 
Thinking i Disseny         
per a impressió 3D
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n Santpedor tornarà a viure el Car-
nestoltes amb un programa d’ac-
tes que s’allargarà tot el cap de set-
mana i que han dissenyat l’Ajunta-
ment amb la col·laboració de la 
Comissió de Penyes i les entitats la 
Boîte Lennon i Wateke parties. 
S’encetaran divendres amb una 

botifarrada a Cal Llovet, prèvia a la 
Ruta del Bakalau. Encapçalada per 
la Colla Bacallanera, recorrerà bars 
del poble amb la xaranga Ho Peta 
i acabarà a Cal Llovet, on hi haurà 
un final de festa amb DJ Wateke. 

Dissabte al migdia, a la plaça 
Gran U d’Octubre, se celebrarà el 
VIII Concurs d’escudella, amb les 
penyes del poble. A la tarda serà el 
torn de la Rua de Carnestoltes, amb 
el Leru Leru i el DJ Lerele. Comen-
çarà a 2/4 de 7 a la plaça Catalunya 
i acabarà a Cal Llovet, amb botifar-
rada i música amb la Boîte Lennon. 

El ball de Carnestoltes s’enceta-

rà dissabte a 2/4 d’1 de la matina-
da a Cal Llovet, amb el lliurament 
de premis a les millors disfresses. 
Després, concert amb Zapping i fi-
nal de festa amb DJ Wateke. Durant 
tota la nit l’Ajuntament instal·larà 
un punt lila a Cal Llovet. 

Diumenge serà el torn dels més 
xics, que tancaran els actes amb el 
Carnestoltes infantil. Acompa-
nyats del Leru Leru i el DJ Lerele, la 
rua infantil començarà a 2/4 de 12 
a la plaça de la Font i seguirà fins a 
Cal Llovet, on està programat l’es-
pectacle familiar ‘Fes-te pirata a 
l’illa del tresor’, amb Manelutti i cia.

Santpedor celebrarà el Carnestoltes 
amb actes durant tot el cap de setmana

REDACCIÓ. SANTPEDOR

u La festa arrencarà aquest 
divendres amb la botifarrada 
i s’acabarà diumenge amb el 
Carnaval infantil

n Salvador Busquets ha substituït 
David Aaron López com a conse-
ller de Territori i Mobilitat del Con-
sell Comarcal del Bages. Nascut a 
Navàs l’any 1963, és regidor d’ERC 
en aquest municipi, d’on va ser al-
calde entre els anys 2019 i 2021. Di-
plomat en Ciències Empresarials, 
té experiència en el sector financer.  

El relleu al capdavant de la con-
selleria de Territori i Mobilitat s’ha 
fet efectiu després del nomena-
ment de David Aaron López com a 

nou director dels Serveis Territori-
als de Territori a la delegació del 
Govern de la Generalitat a la Cata-
lunya Central.

Salvador Busquets és el 
nou conseller de Territori 
i de Mobilitat al Bages
REDACCIÓ. MANRESA

n L’esperat edifici per a l’institut 
Bages Sud de Castellbell i el Vilar, 
que funciona en mòduls prefabri-
cats des que es va estrenar l’any 
2009, hauria d’estar a punt per po-
der obrir el curs 2025-2026. Així ho 
contempla l’Ajuntament d’aques-
ta població en base al calendari 
estimat per la Generalitat, que en 
els pressupostos d’enguany ja ha 
inclòs una partida per a la redac-
ció del projecte executiu, previ a la 
construcció del nou equipament 
que s’hauria d’iniciar l’any vinent. 

La previsió de la redacció del 
projecte als comptes del 2023 su-
posa un pas endavant per desen-
callar una demanda pendent des 
de fa més d’una dècada. I és que 
l’institut es va posar en marxa l’any 
2009 en unes cargoleres situades 
en uns terrenys privats al barri del 
Borràs pels quals l’Ajuntament ha 
de pagar un lloguer. El nou edifici 
es preveu en un espai allunyat de 
l’actual però de titularitat pública, 
que l’Ajuntament va cedir fa uns 
mesos a la Generalitat després de 
valorar vàries alternatives. Es va 
optar per un solar de gairebé 9.000 
m2 a la Vall de Montserrat, entre 
la carretera BV-1212, per un can-
tó, i els carrers Genovès i del Gall, 
per l’altre. És una zona en trans-
formació perquè l’Ajuntament hi 
té en marxa un procés d’urbanit-
zació. 

Aquest indret es va valorar en 
el seu moment per sobre de dues 
altres opcions per considerar que 
era el més adient per a l’alumnat. 
Les alternatives eren un solar més 
cèntric però més petit i de propi-
etat privada a l’avinguda Catalu-
nya, i la nau central de l’antiga em-
presa de Torcidos Ibéricos, amb 
un risc d’inundabilitat per la seva 
proximitat amb el riu. Com ja pas-
sa ara, s’haurà d’habilitar el trans-
port escolar fins a l’institut per als 
alumnes que ho requereixin. 

L’institut Bages Sud dona ser-
vei a l’alumnat de fins a 4t d’ESO 
de Castellbell i el Vilar, i també de 
Monistrol de Montserrat i de Mar-
ganell. Tenint en compte la mag-
nitud del centre i les condicions 
actuals en mòduls i en un terreny 
privat, la construcció del nou edi-
fici s’ha convertit en una deman-
da molt reivindicada pels veïns i 
per tots els grups municipals a 
l’Ajuntament, que fa uns mesos 
van fer una crida conjunta dema-
nant agilitat a la Generalitat.

Castellbell preveu disposar 
del futur edifici per a 
l’institut d’aquí a tres cursos
u La Generalitat ha inclòs al pressupost d’enguany la redacció del projecte 
per al nou equipament que s’ha de construir a la Vall de Montserrat

JORDI ESCUDÉ VILA. CASTELLBELL

Terrenys de la Vall de Montserrat on es construirà l'institut AJUNTAMENT DE CASTELLBELL

L’institut Bages Sud 
dona servei a l’alumnat 
de fins a 4t d’ESO de 
Castellbell, Monistrol i 
Marganell

Salvador Busquets

CCB

La teva millor
defensa per

combatre el fred
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Les AFA demanen que el Consell fixi un calendari per pagar les beques
menjador - Empordà

Entrada del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Maria Vivas

Les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles afectades pel retard en els pagaments de les beques menjador dels pobles de
Borrassà, Ordis, Lladó, Avinyonet de Puigventós, l’Armentera, Pau, Biure, Llers, Figueres i l’Escala, demanen que el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà fixi un calendari de pagament d’aquestes ajudes per evitar els retards en l’abonament de les quantitats. «Aquest dimarts dia 14 tenim una reunió
amb l’Administració per reclamar aquest calendari», explica Gemma Gascons, portaveu de les AFA afectades.

El set de febrer, els ajuntaments de Lladó i Ordis van explicar en un comunicat que havien avançat els pagaments de les beques menjador «davant la
situació d’inoperància per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà». I el dijous dia deu, Gascons assegurava que: «Avui hem rebut els diners de
setembre a desembre del menjador obligatori. Respecte al menjador individual, només han abonat el mes de setembre. Però ens havien dit que rebríem la
transferència entre l’u i el dos de febrer».

En aquest sentit, el Consell Comarcal atribueix aquesta demora «a la manca de certificacions d’una de les escoles, aquest fet ha provocat un retard en el
pagament de quinze dies. I a canvis de personal en l’àrea d’Ensenyament i Cultura, fet que ha alentit la tramitació dels expedients corresponents». Sobre
això, Gemma Gascons assenyala que «aquest certificat el vam enviar al Consell al mes de setembre i fins al dotze de gener no ens van dir que no estava al
dia. A l’escola de Lladó, el que faltava era posar el nom de la secretària en una de les caselles». Les AFA remarquen que no entenen aquests retards, si
«des de la Generalitat es paguen les ajudes mensualment i ja s’han abonat les totalitats de les beques al Consell».

Queixes des de gener

Les famílies de les deu escoles van denunciar a principis de gener que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà devia un total de 57.030,35 euros a l’empresa
que realitza aquest servei. «Posant en perill la subsistència d’una empresa familiar a qui hem confiat l’alimentació dels nostres fills i filles», explicaven en
un comunicat. Després d’això, la consellera comarcal d’Ensenyament, Júlia Gil, va comunicar que «en reiterades ocasions com a consellera delegada de
l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, vaig manifestar la necessitat i la urgència de tramitar i gestionar l’esmentat expedient i els corresponents
pagaments i vaig donar instruccions al respecte».

https://www.emporda.info/educacio/2023/02/14/les-afa-demanen-consell-fixi-82930588.html
https://www.emporda.info/tags/consell-comarcal-de-l-alt-empord/
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Els alumnes de 3r d’ESO de Parets
participen en visites i xerrades educatives a
l’empresa Stahl Ibérica - Parets del Vallès
Les activitats han consistit en xerrades en motiu Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la
Ciència, i en visites guiades a l’empresa

Els alumnes de 3r d’ESO de Parets del Vallès han participat en activitats educatives amb
l’empresa Stahl Ibérica durant el mes de febrer, en motiu Dia Internacional de les Dones i les
Nenes en la Ciència. Entre les activitats que s’han programat pels alumnes del municipi hi ha
xerrades als centres educatius i visites a les instal·lacions de l’empresa.

El Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència es va aprovar el 2015 a l'Assemblea
General de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure la igualtat de gènere i l’equitat
d’oportunitats i l’accés i la participació plena en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en
les professions STEM (corresponents a les professions de ciència, tecnologia, enginyeria i
matemàtiques, en les seves sigles en anglès).

Els objectius de les activitats programades pels estudiants de 3r d’ESO són els de: visibilitzar el
treball de les dones que es dediquen a les àrees STEM; crear referents femenins per a les
nenes que puguin contribuir a l’elecció d’aquestes àrees com a carreres professionals; oferir una
experiència propera i distesa que desperti la curiositat cap a la ciència entre l’alumnat en
general però especialment a les noies; i, finalment, apropar mútuament l’empresa Stahl Ibérica i
els seus treballadors amb els centres educatius i l’alumnat de Parets.

https://www.parets.cat/actualitat/noticies/2023/02/14/els-alumnes-de-3r-d-eso-de-parets-participen-en-visites-i-xerrades-educatives-a-l-empresa-stahl-iberica
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Preocupació pels robatoris a les escoles de
l’Hospitalet: "Et sents desprotegit"
Diferents fonts de la comunitat educativa de la ciutat expliquen que, des de principis del curs
escolar, els robatoris i actes vandàlics als centres escolars han crescut. «Anímicament, et sents
una mica desprotegit. Cada vegada que rebo una trucada a primera hora penso que és perquè
han tornat a entrar-hi o hi han tornat a fer alguna cosa», diuen des de la direcció de la Pompeu
Fabra.

«Mai havíem tingut aquest problema de robatoris reiterats», apunta Cristian Gil, president
de l’Associació de Famílies (AFA) de l’escola Paco Candel i membre del Consell de districte
III de l’Hospitalet. «Des del setembre de l’any passat han entrat en una dotzena de centres de la
ciutat», assevera Gil, que comenta que les entrades no sempre suposen robatoris, ja que en
ocasions es tracta més d’actes vandàlics.

Publica a Entre Tots la teva experiència en primera persona vinculada a la gran ciutat catalana

Participa

L’escola Paco Candel, també ubicada al barri de Santa Eulàlia, ha patit dos robatoris més els
últims mesos. Al primer, van trencar les portes de la direcció i es van emportar els ordinadors.
Al segon, van robar els aires condicionats.

La Paco Candel està en barracons des de fa més de dotze anys i a la part exterior dels mòduls
és on es troben els aires condicionats que permeten climatitzar les naus tant a l’hivern com a
l’estiu. «Amb l’arribada del fred, des de l’escola van veure que el sistema de calefacció no
funcionava. El tècnic, a l’anar a revisar els aires condicionats, va descobrir que els havien
robat», relata Cristian Gil.

En declaracions a aquest diari, el regidor d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, David
Quirós, comenta que treballen per «poder reforçar la seguretat sense que arribi a ser
invasiva, però de manera que ajudi les famílies a estar tranquil·les».

Millorar les alarmes i la vigilància

Quirós assenyala que des del consistori i els diferents cossos policials –Guàrdia Urbana i
Mossos– estan fent un seguiment de la situació i que les mesures més immediates passen per
«reforçar la vigilància dels entorns escolars», i no només de les mateixes escoles, sinó de
ferralleries i botigues de segona mà on els lladres puguin intentar col·locar el gènere, i també
«reforçar els sistemes d’alarmes de les escoles».

«Hi ha moltes escoles amb alarmes obsoletes o que graven però després no es poden
recuperar les imatges», expliquen fonts dels Mossos d’Esquadra, que afegeixen que la
problemàtica no és única de l’Hospitalet, sinó que aquests robatoris es produeixen també en
altres municipis de l’àrea metropolitana, sobretot des que els estudiants disposen de més
ordinadors o pissarres electròniques, que, normalment, guarden els mateixos centres.

https://www.elperiodico.cat/ca/hospitalet/20230213/preocupacio-robatoris-escoles-hospitalet-sents-desprotegit-barcelona-82918993
https://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/tema/ets-vei-de-lhospitalet-parlans-de-la-teva-ciutat-13665599
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221206/familias-paco-candel-nueva-escuela-barracones-79459785


Per exemple, a Mataró, l’ajuntament de la capital del Maresme ja va instal·lar portes reforçades i
reixes als centres educatius de la ciutat el 2021. Una acció que es va portar a terme després
d’un any en què es van registrar diversos assalts a escoles de la localitat.

Des de la direcció de l’escola Pompeu Fabra expliquen que al primer robatori, a finals de
desembre, els lladres van treure uns fusibles i van deixar que s’esgotessin les alarmes per
després poder robar el material informàtic sense preocupar-se per avisos a la policia. Tan
sols uns dies després els van tornar a entrar i van causar més destrosses i van sostreure altres
materials, com ara «pilotes de bàsquet o caixes d’eines». Així, des de la direcció expliquen que,
gairebé dos mesos després del robatori, encara estan «esperant la companyia
d’assegurances» perquè els reposin el material i que just aquest dilluns, 13 de febrer, els van
començar a reparar les portes que van destrossar al desembre.

Així, sobre el robatori del cablatge elèctric que va tenir lloc la nit del dimecres 8 al dijous 9 de
febrer, des del centre escolar, on cursen estudis uns 250 alumnes, assenyalen que els va
arribar a deixar un dia sense llum ni calefacció i que el servei de menjador va ser de pícnic. En
aquest cas, comenten que ja han reforçat la caixa i el cablatge, ja reposat, per evitar futurs
robatoris.

Notícies relacionades

«Al final, el mal que fan és més gran que el benefici que en treuen», comenta Cristian Gil,
que té una filla a l’escola Paco Candel i explica que, quan generen alguna destrossa, les
criatures hi passen cada dia per davant i això els provoca «un impacte emocional». A més, Gil
diu que, com que els robatoris i els actes vandàlics «són repetitius», generen «una sensació
de vulnerabilitat que abans no havíem tingut».

Llegeix totes les notícies de l’Hospitalet de Llobregat a EL PERIÓDICO l’Hospitalet

https://www.elperiodico.com/es/mataro/20210727/mataro-instala-puertas-reforzadas-rejas-11944761
https://www.elperiodico.com/es/hospitalet/
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Olot organitza sessions informatives i
portes obertes als centres educatius
Com cada any, l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, ha coordinat l’organització i
difusió de les Jornades de Portes Obertes dirigides als futurs alumnes  d’educació secundària
postobligatòria i les seves famílies per informar sobre aquests  estudis i les seves especificats.  

Durant el mesos de març, abril i maig, s’ha previst que els centres realitzin aquestes  sessions
informatives. Paral·lelament, en alguns estudis que s’ofereixen a Olot i a la Garrotxa també s’han
previst entrevistes individualitzades i visites personalitzades.  

En aquest sentit, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot i de l’Àrea d’Educació i Joventut  de
l’Ajuntament d’Olot es pot consultar el conjunt de sessions previstes així com informació 
addicional de cada centre.  

Preinscripció curs 2023 – 2024  

Pel que fa a l’agenda, cal recordar que les dates de la preinscripció pels diferents estudis  post
obligatoris son les següents:  

Batxillerat: del 20 al 26 d’abril.  

Cicles de formació professional de grau mitjà: del 12 al 18 abril (alumnat de continuïtat) i  del 9 al
15 de maig (resta de l’alumnat).  

Inscripció a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del  7 al
20 de març.  

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15  de
maig (resta d’alumnat).  

Cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny de grau superior: del 26 de  maig a
l’1 de juny.  

PFI: de l’1 al 12 de maig de 2023.  

IFE: del 16 al 27 de maig de 2023.  

Per més informació, qüestions o dubtes es pot contactar amb l’Àrea de Cultura i Educació  de
l’Ajuntament d’Olot al telèfon 972 27 00 49 o a ome@olot.cat

https://laciutat.cat/laciutatdegirona/olot-sessions-futurs-alumnes-educacio
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Activitats extraescolars gratuïtes per l’alumnat
d’ESO a Martorell - Línia Nord ed. Montserratí

Foto promocional del projecte ‘Martorell Educa 360’. Foto: Ajuntament

El programa Martorell Educa 360 ha ampliat la seva oferta per a l’alumnat de l’ESO. Ara, el projecte
també dona l’oportunitat als joves d’entre 12 i 16 anys de dur a terme activitats extraescolars públiques,
universals i gratuïtes.

Els adolescents podran escollir entre diferents opcions culturals i esportives segons els seus interessos i
necessitats. L’objectiu és que l’alumnat tingui al seu abast la possibilitat de desenvolupar les seves
habilitats sense cap impediment per motius socials o econòmics. A més, també és una bona ocasió per
conèixer persones amb els mateixos gustos i inquietuds i omplir el temps lliure amb activitats que els
enriqueixin.

Pel que fa a l’esport, les opcions es divideixen entre els alumnes de primer i segon cicle d’ESO. Pels
més petits, poden gaudir de l’extraescolar de bàdminton, orientació al medi natural i floorball (semblant
al l’hòckei, però sense els patins). Els més grans, en canvi, rebran classes de bàsquet, parkour i
escalada. L’alumnat es reunirà dues vegades a la setmana.

En el cas de les activitats culturals, poden triar el taller de teatre, el de còmic, el de cinema o el de dansa
urbana. En aquests casos, es faran de manera conjunta per tot l’alumnat entre 12 i 16 anys i es trobaran
un cop a la setmana.

Les extraescolars es duran a terme als Instituts Joan Oró i Pompeu Fabra. L’horari és de les 18.30 a les
20 h, excepte en el cas del taller de dansa urbana, que és de les 16 a les 17 h. Cada grup, a més, té un
dia assignat.

Soledad Rosende, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Martorell declara que per oferir la cartera

https://liniaxarxa.cat/linianord-montserrati/noticies/activitats-extraescolars-gratuites-per-alumnat-deso-a-martorell/


d’activitats han treballat i construït aliances entre els centres educatius, les famílies, l’administració i les
entitats. L’objectiu és “intentar la connexió entre educació formal i no formal i cercar el punt engrescador
per l’alumnat”, apunta Rosende.

Les activitats extraescolars gratuïtes es faran fins al 19 de juny i les inscripcions es poden fer al Complex
Esportiu La Vila, al CIES, a l’Espai Jove.Nord, al Complex Educatiu de Torrent de Llops o les oficines
PMSAPM de la plaça de La Vila.
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L'Escola Lluís Piquer de Parets perdrà una línia
de P3 el curs que ve - Línia Vallès ed. Vallès
Oriental
Notícies

L’Escola Lluís Piquer de Parets perdrà una línia de P3 el curs
que ve

Imatge d’arxiu de l’Escola Pública Lluís Piquer. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Parets continua insistint i fent força per evitar el tancament de la línia de P3 de l’escola
Lluís Piquer. Per això, avui, l’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia, han
mantingut una nova reunió amb el director general de Centres Públics de la Generalitat, el director de
Serveis Territorials i el responsable d’Àrea de Programació de Llocs Escolars del Departament
d’Educació.

En la trobada, però, els tres representants del Govern han refermat la seva voluntat de començar el curs
que ve amb només un grup de P3 al Lluís Piquer per la previsió de baixada de la natalitat al municipi. De
fet, la decisió ja estaria presa i enviada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), segons
informen des del consistori. Ara bé, durant la reunió, la Generalitat s’ha compromès a garantir l’oferta
pública al municipi i a reobrir la línia de P3 del Lluís Piquer en el cas que hi hagi una gran demanda a la
resta d’escoles públiques de Parets.

https://liniaxarxa.cat/liniavalles-vallesoriental/noticies/escola-lluis-piquer-parets-perdra-linia-p3-curs-ve/
https://liniaxarxa.cat/liniavalles-vallesoriental/noticies/preocupacio-per-la-possible-perdua-una-linia-p3-a-parets/
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"El meu fill no té amics i diu que es vol
morir": la lluita contra l'assetjament escolar
En tres anys s'han disparat les consultes per situacions de violència a infants i adolescents.
Són dades de la Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (USAV) del Departament
d'Educació, un servei especialitzat format per juristes, psicòlegs i pedagogs, que atén unes 588
trucades al dia, la majoria per denunciar casos d'assetjament escolar.

 

Patir bullying des de 3r de primària

"El meu fill no té amics a l'escola i diu que es vol morir". És el testimoni de la Maria, mare d'un
nen de cinquè de primària amb un trastorn de l'espectre autista i d'hiperactivitat, i que vol preservar
l'anonimat per protegir-lo.

Les burles, explica, van començar quan el nen feia tercer de primària, per part d'alguns companys
de classe. Des de llavors nota que no el conviden als aniversaris, que al pati sovint es queda sol i
que el menystenen a l'hora de fer treballs en grup.

"Un dia, al lavabo, dos nens li van dir: "Si m'ensenyes el penis, et regalo un playmobil." Ell va
saber reaccionar, però les mofes van seguir.

Després d'això van trucar a la USAV (900 923 098) per denunciar la seva situació.

 

Actuar des del primer indici

El centre va activar el protocol contra l'assetjament entre iguals, que contempla una sèrie de
mesures quan es detecten "conductes de maltractament psicològic i/o físic d'un alumne o grup
d'alumnes a un altre de manera continuada". "Des de l'escola em van dir que no ho consideraven
un cas de bullying i que, si no passava res més, tancarien l'expedient", diu la mare.

"Què més ha de passar quan el meu fill em diu que es vol suïcidar perquè no té amics a
l'escola?".

Andrés González Bellido, psicòleg especialista en assetjament escolar i impulsor del programa
"Tutoria Entre Iguals" (TEI), sosté que "no és qüestió de posar etiquetes", sinó que cal actuar
sempre, i des del primer moment. "El que no té sentit és que, si hi ha conductes que fan mal,
s'hagin de repetir", defensa, ja que la definició de bullying implica que la violència persisteixi en
el temps.

"No es pot permetre que hi hagi cap alumne que tingui por d'anar a l'escola".

 

Implicar tota la comunitat educativa

https://www.ccma.cat/324/el-meu-fill-no-te-amics-i-diu-que-es-vol-morir-la-lluita-contra-lassetjament-escolar/noticia/3212272/
https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/pla-escoles-lliures-de-violencies/usav-usapps/
https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html


El centre educatiu és qui decideix activar els protocols i les mesures que es duen a terme per
combatre l'assetjament. González Bellido defensa que "el professorat no pot ser jutge i part" i
que "és necessari que altres especialistes donin una visió externa a les parts implicades, com
podria ser el Col·legi de Psicòlegs o el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències", que agrupa tots els docents.

Una altra de les actuacions de l'escola va ser impartir al grup classe una xerrada sobre el trastorn
de l'espectre autista. Són mesures, però, que segons González Bellido, "només serveixen per curar
consciències si no formen part d'un pla més ampli per millorar la convivència al centre".

"Els protocols s'haurien d'activar sempre que algú de la comunitat educativa ho demanés,
fins i tot els mateixos alumnes", opina.

 

El 80% de les víctimes canvien de classe o d'escola

La Maria s'ha plantejat en algun moment marxar de l'escola. Canviar de classe o de centre és, de
fet, el que acaben fent al voltant del 80% de les víctimes.

"Què implica això? Que els agressors diguin: podré seguir fent-ho', mentre la víctima
pensi: El culpable soc jo.'"

Canviar de residència o ser víctima de violència són els dos supòsits pels quals es permet
canviar de centre a mig curs. Per sol·licitar-ho, cal que el centre hagi aplicat un protocol específic i
que s'hagin esgotat totes les vies per resoldre la situació.

La Comissió de Garanties d'Admissió, que depèn de la Inspecció Educativa, és l'organisme que
analitza cada cas. Tot i això, no existeix cap registre oficial de quants alumnes canvien de centre
per motiu de bullying. Això dificulta, segons els experts, determinar l'abast d'aquest tipus de
violència, que es calcula que afecta un de cada quatre alumnes.

Es tripliquen les consultes per violència a menors

Des de fa tres anys, quan es va posar en marxa la USAV, s'han triplicat les consultes per atendre
situacions de violència cap a infants i adolescents.

De totes aquestes trucades, durant el curs 2020-2021 es van obrir 296 expedients. El curs següent
ja en van ser 864, gairebé el triple respecte a l'any anterior. I en el que portem de curs, només el
primer trimestre, ja s'han obert més de 400 expedients.

Segons Educació, la majoria dels casos, un 63%, es resolen a través dels protocols que ja
existeixen. Però famílies com la de la Maria denuncien que sovint no són suficients per revertir
la situació, mentre que els experts demanen més prevenció i que es posi el focus en els
agressors. 

Anna Chillida Fibla, directora general de l'alumnat, afirma que "el que es promou des del
Departament és que, quan es detecta l'assetjament, es faci acompanyament als centres, indagació
dels fets, tasques de prevenció, pràctiques restauratives, mediació... i que, si és necessari, s'activin
els protocols". Tot i això, reconeix que "les famílies que estan patint aquesta situació ho voldrien tot
més àgil del que ha de ser".

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/assetjament-escolar-les-xifres-i-les-idees-falses-sobre-el-bullying/video/6181136/


 

"Sense espectadors, no hi ha assetjament"

"El 95% dels agressors necessiten el reforç del grup d'iguals", afirma González Bellido. Per
això, considera imprescindible que els observadors intervinguin activament per frenar l'agressor.

"Quantes vegades es produeix una situació d'assetjament en què només hi hagi
agressor i víctima? Mai"

En tots els casos d'assetjament, assegura, "la solució sempre passa pel grup". I insta els centres
a treballar per augmentar la conscienciació per tal que "el grup no doni suport a l'agressor ni es
quedi de braços plegats, i que tothom sàpiga que, si pateix una situació de violència, pot comptar
amb els seus companys i companyes".

 

Un exemple d'èxit

A l'Institut Joan Salvat Papasseit de Barcelona, han aconseguit, en qüestió de tres cursos, reduir
la conflictivitat amb molts més alumnes matriculats. Ho han fet situant la convivència al moll de l'os
del seu projecte educatiu, a través del programa "Tutoria entre Iguals" (TEI), que té l'objectiu de
prevenir i combatre l'assetjament escolar des del primer moment. 

Com a part d'aquesta estratègia, dediquen entre dues i tres hores a la setmana a millorar la
convivència, com una matèria més. 

Alumnes que fan de mentors

A tercer d'ESO, alumnes voluntaris fan parella amb els de primer i es converteixen en el seu



referent.

La Catalina és la tutora de l'Aleix i l'ha ajudat quan ha tingut algun conflicte, per exemple, amb
un company de classe que el molestava. Queden una o dues vegades a la setmana, a l'hora del
pati o en un dels bancs que hi ha als passadissos de l'escola per fomentar aquestes trobades.

"Quan té algun problema, intento pensar què puc fer i, si no me'n surto, demano ajuda a la
psicòloga de l'escola o al meu tutor, perquè a vegades no és fàcil", explica la Catalina.

Per saber detectar indicis i situacions de violència, els alumnes tutors reben una formació per
part de la coordinadora TEI del centre. El programa es basa en l'anomenat doble triangle
d'intervenció, en què els tutors de la víctima i de l'agressor o dels agressors poden treballar de
manera coordinada.

Tutors de víctima i agressor o agressors treballen de manera coordinada (CCMA)

En cas que no es resolgui el conflicte, tenen l'opció de recórrer a la coordinadora TEI del centre,
Judit Miranda Fernández. "L'assetjament és gota a gota i, si des del principi, hi ha algú que
reacciona, l'agressor perd el reforç social", manifesta. 

Una de les claus de l'èxit del programa és, justament, canviar els rols perquè els observadors
no callin i aixequin la veu contra qualsevol agressió. També és fonamental que s'estableixi un
vincle entre tutor i tutoritzat, i per això des del centre potencien que facin activitats plegats perquè
guanyin aquesta confiança.

 

Resoldre conflictes entre iguals

Molts dels alumnes de tercer d'ESO que fan de tutors, el curs següent es presenten com a
voluntaris per formar part de l'equip de mediació del centre, integrat per 16 estudiants de quart
que ajuden a resoldre conflictes que passen dins l'escola. La majoria, expliquen, es produeixen
durant l'hora del pati, i a classe fan pràctiques per saber com actuarien en diferents supòsits.



"Un bon mediador ha de saber posar-se a la pell de l'altre, i no diu què cal fer, sinó que ajuda a
desencallar el problema", resumeixen l'Àfrica i la Cayetana. Una altra de les normes de la
mediació, que reuneix les persones implicades i dos mediadors, és que es tracta d'un recurs
voluntari, que tot el que s'hi parla és confidencial i que les dues parts adopten compromisos per
solucionar el conflicte, que s'avaluen al cap de quinze dies.

Anomenar-ne bullying

"Tenim la consciència que l'aparició d'un cas de bullying ataca el centre, i això és un error perquè
no és culpa de l'escola", assegura el director, Salvador Rovira. "El que és culpa de l'escola -
precisa- és no tenir propostes per detectar-lo i erradicar-lo".

Rovira, de fet, va ser l'impulsor del programa TEI a l'Institut Front Marítim de Barcelona, que
després va replicar quan va assumir la direcció del Joan Salvat Papasseit, amb l'objectiu de
millorar la convivència.

Al contrari del que passa en molts casos, en què situacions de violència no es consideren
bullying i, per tant, no s'activen els mecanismes per fer-hi front, Rovira demana posar-hi paraules i
recursos.

"En lloc de dir Al meu centre no hi ha bullying', hem de ser prudents i dir "Lluitem perquè al nostre
centre no hi hagi bullying i, a més, tenim eines perquè, si es detecta, serem capaços de
revertir-lo".
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Si mirem en algun cercador d’Internet, trobem que la descripció d’evidències educatives és: “Resultats de recerques validats per la comunitat científica que
demostren que una pràctica educativa és eficaç. Les evidències educatives són imprescindibles per a orientar i justificar la presa de decisions en educació”.
I aquí, em comencen a sorgir dubtes: Quina comunitat científica, la de Twitter, Facebook, WhatsApp, el professorat, la universitat? Resultats de recerques en
tots els contextos a gran escala per a disseminar i replicar? Què significa una pràctica educativa “eficaç”? No serà una eficàcia per a obtenir millors resultats
en les avaluacions internacionals? I quin tipus de recerques? I, segurament, em deixo molts més dubtes.

Quan sento parlar d’evidències “científiques” no puc evitar pensar que l’educació és un bon negoci. Mou, com a mínim, 4,1 bilions d’euros. Aquí trobem un
dels motius de la gran ingerència directa de les empreses, de les fundacions privades, dels bancs, etc. I si a més es barreja que en educació hi ha una
tendència a assumir modes i, cada vegada avança més la tendència neoliberal de fomentar un discurs d’emprenedoria, de qualitat, d’excel·lència, de
l’esforç1, del perennialisme 2, ja tenim un còctel perfecte per a parlar o vendre evidències.

El concepte està de moda i sembla progressista i fins a crític, encara que apareix a la fi dels 90 a Londres amb la creació de la societat The Campbell
Collaboration. I passem d’anar a buscar l’èxit de tots i totes a buscar evidències que serveixin per a tota la població. D’experiències a una professió basada
en la investigació 3.

Ho diuen alguns articles, ho diuen conferenciants, ho diuen gurus de l’educació amb l’excusa de buscar la (o la seva) “veritat”. Això els dona protagonisme
i, segurament, són (la seva) la comunitat científica i apliquen les seves regles. Quan la pregonen expliquen el que ells fan i haurien de fer uns altres, a
vegades sense citar a qui ho va dir abans o reinterpreten a favor seu el que es va dir. Estic d’acord amb el professor Trujillo quan li diu «educació basada
en evidències», que creix i s’estén tant entre responsables polítics com entre alguns professionals, però en molts casos sense una reflexió serena sobre
quin és l’origen d’aquesta expressió i cap a on ens porta.4

Ja es nota en la Web la quantitat d’empreses que volen guanyar públic amb Educació Basada en Evidències (EBE). I prenen, des de fa molt temps, com a
referència la medicina i les seves recerques, aspecte que no hauria de comparar-se amb educació, ja que no té similitud, encara que es treballi amb éssers
humans (la medicina tenen pacients i l’educació, no). Cert que ells són més protagonistes actius de la creació i difusió dels avanços mèdics, més fàcils de
disseminar en altres contextos, ja que les malalties són més internacionals. Però no funciona en l’educació.

https://diarieducacio.cat/evidencies-en-educacio/
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No podem quedar-nos en una pedagogia basada en l’evidència individual, fortuïta o en la intuïció, sinó que hem d’anar més enllà intentant
comprovar, indagar què sustenta aquesta evidència…

Llavors, Què és una evidència en educació? Sinònim de ciència? En l’educació no tot és “ciència” segons els paràmetres quantitatius del mètode anomenat
científic i els seus processos rígids que, a vegades, tenen una certa ceguesa i no veuen més enllà dels límits que s’imposa qui investiga. En educació es
treballa amb éssers humans i en contextos incerts, per tant, hi ha ambigüitat i incertesa. No vull dir amb això que tot el que es fa estigui basat en
l’experiència o en la intuïció, sinó que en educació existeix una acció basada en l’“evidència experiencial i contextual”, moltes vegades, no contrastada
“científicament” però que pot funcionar en un moment i lloc determinats. Hi ha coses que a un li funcionen i no sabem per què.

Però no podem quedar-nos en una pedagogia basada en l’evidència individual, fortuïta, o en la intuïció, ja sigui d’un docent o un guru que ens embeni la
seva “ciència comprovada” que surt del seu pensament màgic espontàniament, de la seva infusió divina educativa, sinó que hem d’anar més enllà i intentar
comprovar, indagar (seria la paraula més adequada), què sustenta aquesta evidència. El rigor imprescindible que hem de tenir en el compromís d’educar i
quins arguments defensen la posada en pràctica de l’experiència en aquest context i quins resultats s’obtenen. Sense oblidar que les experiències
educatives seran més vàlides com més col·lectives i quan es donin en el context educatiu corresponent, cosa que demostren les innovacions que es van
produir durant el segle XX.

Com dèiem anteriorment, l’educació no és la medicina, i receptar medicines educatives per a tots pot ser molt perillós ja que també apareixen moltes
evidències pseudocientífiques i pedagogies inútils. I si millorar l’educació és prendre decisions, sabem que la recerca no és l’única base sobre la qual
prendre decisions en la millora de l’educació. Introduir-se, per exemple, en el camp de l’etnografia docent ens pot fer albirar pràctiques que poden ser
utilitzades com a generalització naturalística 5 sense intenció de generalitzar a tots o replicar en tots els contextos. I utilitzar altres mitjans d’accés i difusió
que no siguin les anomenades revistes d’impacte propietat de multinacionals que han pervertit al món universitari i les seves recerques buscant més la
publicació que l’aportació, més el mèrit que la difusió. Avui dia hi ha altres mitjans de comunicar-se i intercanviar experiències entre el professorat si volem
millorar la teoria i la pràctica educatives.

Tots sabem que moltes de les recerques educatives no són reproduïbles en tots els contextos. El professorat, a diferència d’altres professions, intervé molt
poc en moltes d’aquestes recerques acadèmiques si no és com a objecte de la recerca. I aquí estan els acadèmics amb moltes mancances de la pràctica no
universitària assumint aquest paper amb el seu biaix de publicació on tècnicament tot surt molt bé i l’important és el rigor metodològic. I amb publicacions
que ningú llegeix excepte els que valoren el seu currículum. Com accedeix el professorat a aquestes possibles evidències?

Per a respondre a aquesta pregunta no podem dir que no hi ha recerques sistemàtiques (no narracions acadèmiques) de tall, moltes vegades, empíric
analític que ens aporten elements importants per a tenir en compte, sobretot a nivell macro, sobre aspectes del sistema educatiu. Però en educació hi ha un
canvi de paradigma quan apareix la diversitat i el context, tenint en compte l’experiència i el judici del professorat, de la comunitat i de l’alumnat. I aquí
l’evidència que pregonen alguns topa amb un mur a vegades infranquejable.

La pràctica educativa és canviant, política, inestable i molt subjectiva. Es prenen decisions molt ràpides en circumstàncies específiques i estan plenes de
valors i moral. Això fa que la difusió de les pràctiques del professorat sigui lenta, a vegades, inexistent i es queda a l’aula. I la pràctica del professorat moltes
vegades és una evidència del que funciona, dona sentit i utilitat a la seva aula o en la institució educativa6. Es perd saviesa educativa constantment.

Més que una evidència científica que busca una educació eficaç seria trobar, indagar, amb els companys i la comunitat educativa del context, la
qual cosa és més apropiat per a l’alumnat en aquestes circumstàncies

No nego que es continuïn fent recerques sistemàtiques i, sobretot, moltes més etnografies docents sobre la pràctica educativa que no dubto que oferiran
components de millora. Però, sobretot, hauria d’haver-hi intercanvi d’experiències contextuals, xarxes d’innovació, formació entre iguals, difusió en fòrums
del professorat, realització de processos col·laboratius en territoris, desplegament de la recerca-acció en la millora del procés educatiu, la formació i la
pràctica, publicació en revistes accessibles al docent i que arribin a les escoles. Cal obviar la parafernàlia acadèmica d’impacte per les cites o auto cites,
que ocasiona un baix impacte en el camp de la pràctica i alt en els mèrits acadèmics. Més que una evidència científica que busca una educació eficaç com
deia la definició, caldria trobar, indagar, amb els companys i la comunitat educativa, la qual cosa és més apropiat per a l’alumnat en aquestes
circunstancias7.

En el nostre context educatiu no tenim una cultura basada en l’evidència “comprovada” com passa en el món anglosaxó. Però és cert que no tot val, ja que
hi ha falta de criteri i debat i que costa molt temps i recursos la comprovació en un context determinat. Però és important desemmascarar venedors de fum
que busquen lucre, prestigi o un tros del sucós pastís educatiu. No tot val en educació.

Per a acabar, deixo aquesta cita: “Les evidències en educació no són exactament el mateix que les que s’obtenen en les ciències naturals. El context
sempre és variable, és difícil dur a terme experiments de control. Però sí que hi ha recerca educativa que ha arribat a conclusions inequívoques. La més
famosa, per la qual cosa jo conec, és una sobre el temps d’espera quan els professors fan preguntes als seus alumnes. L’habitual és que no esperin més
d’un segon. Però si esperen deliberadament fins a tres segons, la qualitat de les respostes augmenta considerablement. Penso que hauríem de continuar
investigant el que ocorre en classe. Sobretot, per a professionalitzar la docència. En qualsevol professió existeixen acords sobre què funciona millor,
estratègies que se sap són efectives. Si els professors no posseeixen aquest coneixement compartit, aquest llenguatge comú, què els diferencia d’algú del
carrer?”. Entrevista a Jonathan Osborne, catedràtic emèrit d’Educació Científica en la Universitat de Stanford (Califòrnia) en El Diario de la Educación del
6/10/2022.

 

1 Tornar al quadre d’honor, a l’ordre de mèrit i les medalles competitives de recompensa pel seu esforç i aplicació. És a dir, tornar al passat.
2 Per a ells els principis bàsics de l’educació són immutables, universals i eterns. Defensen l’educació tradicional i pensen que el nou despulla l’ésser
humà de dignitat i l’empobreix. S’enfronten als innovadors als quals consideren “extremistes irresponsables”.
3 Concepte utilitzat i molt difós per Hargreaves, D. H. (1996). Teaching as a research-based profession: possibilities end prospects. The Teacher Training
Agency, Anual Lecture.
4 https://fernandotrujillo.es/educacion-basada-en-evidencias-luces-y-sombras-de-un-reto-para-la-escuela-la-investigacion-y-la-politica-educativa/
5 Stake, R.E, (2007). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. Cuarta edición.
6 Biesta, G. (2007). Why “what works” won’t work: evidence-based practice and the democratic deficit in educational research. Educational Theory, 57: 1-
22. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x
7 Ian Sanderson (2003) Is it ‘what works’ that matters? Evaluation and evidence‐based policy‐making, Research Papers in Education, 18:4, 331-345,
DOI: 10.1080/0267152032000176846.
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