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CIUTADANS wAhir, el president del BBVA, Francisco Gonzá-
lez, va lliurar el III premi Integra a l’entitat biscaïna Lantegi
Batuak perquè durant més de 25 anys ha generat ocupació
per a unes 2.300 persones amb discapacitat intel·lectual
(70%) i física i sensorial (25%), i també per a ciutadans amb
malaltia mental (5%). El jurat va valorar l’entitat guanyadora
perquè du a terme “una gestió personalitzada i de qualitat
envers els seus empleats” i “uneix amb èxit la seva visió de la
integració social i laboral amb una visió empresarial rendi-
ble”. El premi Integra del BBVA, que va arrencar l’any 2008,
està dotat amb 200.000 euros. / Redacció

UNIVERSITATS wL’adequació
a la demanda del mercat
laboral serà un dels nous
requisits que tindrà en
compte el Ministeri d’Edu-
cació a l’hora d’aprovar
nous títols universitaris.
Aquesta és una de les mesu-
res amb les quals el departa-
ment d’Ángel Gabilondo
pretén endinsar-se en el
procés de modernització de
la universitat espanyola. Per
fomentar l’ocupabilitat dels
universitaris, Educació in-
centivarà l’augment de les
pràctiques laborals dels estu-
diants. A més a més, aprova-
rà un nou decret per regu-

lar “les pràctiques acadèmi-
ques externes” i impulsarà
una fórmula que faciliti la
declaració de dedicació a
temps parcial dels estudi-
ants que acreditin que
estudien i treballen. Així
podran reduir el mínim
de crèdits als quals han d’es-
tar matriculats. Els campus
d’excel·lència hauran de
desenvolupar programes de
pràctiques mixtos univer-
sitat-empresa perquè els
estudiants s’iniciïn en la
pràctica professional,
alternant o alternant la for-
mació acadèmica i l’ocupa-
ció. / Redacció

L’aprovaciódenous títols
dependràde l’ocupabilitat

Rigau creuqueels alumnes immigrants
nohauriende superar el 33%a les escoles

Algunes escoles concentren fins a un 90% d’immigrants
VICENÇ LLURBA /ARCHIVO

EDUCACIÓ wLa consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va
assenyalar ahir que la proporció ideal d’alumnes immigrants
a les escoles no hauria de superar el 33%, arran del debat
sobre les quotes d’immigrants plantejat per l’alcalde de Salt,
Jaume Torramadé (CiU). En una entrevista a Catalunya Rà-
dio, la consellera va explicar que si la proporció d’alumnat
immigrant supera el terç –en algunes escoles arriba al 90%–
s’han d’implantar mesures especials, com més tallers de llen-
gua o desdoblament de grups. D’altra banda, Rigau va avan-
çar que ha autoritzat que cinc escoles facin jornada intensiva
tot el curs de forma pilot. / Redacció

EDUCACIÓ wLa presidenta de
la federació d’associacions
de mares i pares d’alumnes
de Catalunya (Fapac), Imma
Fuyà, va alertar ahir que la
Generalitat no tindrà temps
de convocar les subvencions
de setembre per a progra-
mes com l’Escola Oberta o
les activitats extraescolars
perquè els pressupostos del
2011 no seran aprovats fins

la propera setmana, amb
la qual cosa moltes d’aques-
tes activitats no es podran
dur a terme. La iniciativa
Escola Oberta permet con-
ciliar la vida familiar i labo-
ral abans que comenci el
curs. Fuyà va reiterar també
el seu rebuig a la supressió
de la sisena hora en la ma-
joria d’escoles públiques
(75%). / D. Rivas

L’estudi de l’OCDE relaciona no promocionar i fracàs escolar

LLUÍS URÍA
París. Corresponsal

Repetir curs és car –per al país–
i amb prou feines serveix de res
–a l’alumne–. Aquesta és la taxa-
tiva conclusió d’un estudi fet per
l’Organització per a la Coopera-
ció i el DesenvolupamentEconò-
mic (OCDE) sobre l’impacte de
la repetició de curs en els resul-
tats escolars fet públic ahir.
L’OCDE, que agrupa els trenta
països més desenvolupats del
món, advoca per revisar aquest
sistema –així com la transferèn-
cia dels alumnes amb dificultats
a escoles especials– i donar més
autonomia als centres.

L’anàlisi dels experts de
l’OCDE, feta a partir de l’últim
informe PISA corresponent al
2009, constata una relació direc-
ta entre repetició de curs i fracàs
escolar. “Els països que mostren
un nivell de repetició elevat són
també aquells on els alumnes
mostren menys competències”,
subratlla l’estudi, on es calcula
que “al voltant del 15%de la dife-
rència de qualitat entre els paï-
sos de l’OCDE és imputable a les
divergències en el nivell de repe-

tició”. Com a mostra d’aquesta
correlació, els experts assenya-
len que països com Corea, el Ja-
pó o Noruega, on cap alumne no
repeteix curs, són justament els
que obtenen més bons resultats
en el PISA. En canvi, els països
que se situen al capdavant quant
al nombre de repetidors –com
França, Luxemburg, Espanya,
Portugal o Bèlgica– obtenen re-
sultats més aviat mediocres.
“La relació entre elmedi socio-

econòmic dels alumnes i els seus
resultats és igualment més mar-
cada als països amb forts nivells
de repetició de curs, inde-
pendentment del nivell de rique-

sa nacional”, afegeix l’estudi. El
sistema de repetició de curs
agreujaria, doncs, segons
l’OCDE, les desigualtats socials
al si de l’escola.

Als països de l’OCDE, lamitja-
na d’alumnes de 15 anys que han
repetit curs almenys una vegada
és del 13%. Així mateix, és més
marcada a primària (7%) i en el

primer nivell de secundària
(6%) que en el segon d’ensenya-
ment mitjà (2%). Amb un 35%
de repetidors, Espanya és un
dels països europeus on aquesta
situació és més acusada, només
superada per França i Luxem-
burg.

Si la repetició sistemàtica de
curs no sembla contribuir a era-
dicar el fracàs escolar és, en can-
vi, una opció amb un cost econò-
mic elevat. “A Bèlgica, Espanya i
Holanda, aquest cost representa
almenys el 10% de la despesa
anual en primària i secundària, i
el cost unitari pot assolir, i fins i
tot ultrapassar, els 11.000 dòlars
[uns 7.700 euros] per alumne”,
calcula l’informe. “La repetició
de curs dels alumnes engendra
costos, particularment el finan-
çament d’un any suplementari
de formació de l’alumne, però
també el cost per a la societat
d’endarrerir almenys un any l’en-
trada d’aquest alumne al mercat
laboral”.

Els experts de l’OCDE arriben
a conclusions semblants quan es
tracta d’analitzar els resultats
escolars en aquells països on els
alumnes amb dificultats –ja
siguin d’aprenentatge, ja siguin
disciplinàries– són traslladats i
reagrupats en centres especials,
cosa que passa especialment a
Àustria, Bèlgica, Grècia i Lu-
xemburg.c

LaFapac temqueel curs comenci sense
ajuts a ‘EscolesObertes’ i extraescolars

L’OCDEconsideraque
repetircurséscar i inútil
Als 15 anys, el 35% dels alumnes a Espanya ha repetit

BBVApremiaLantegiBatuakperdonar
ocupació amésde2.300dediscapacitats

La repetició
sistemàtica a països
com Espanya eleva
la despesa educativa
almenys un 10%

EMILIO CASTRO

M. GUTIÉRREZ Barcelona

Els rectors de sis de les set uni-
versitats públiques de Catalunya
van alertar ahir que si les retalla-
des en els pressupostos conti-
nuen el 2012, els “danys” que es
produiran a la universitat serà
“pràcticament irreversibles”.
Dídac Ramírez (UB), Ana Ripoll
(UAB), Josep Joan Moreso
(UPF), Francesc Xavier Grau
(URV), Anna Maria Geli (UdG) i
Roberto Fernández (UdL) van
demanar al Parlament de Cata-

lunyaunpacte nacional per l’edu-
cació superior que aporti estabili-
tat financera i marqui les línies
estratègiques del sistema univer-
sitari català, una iniciativa que,
en principi, té el suport de tots
els grups polítics. Les universi-
tats públiques es veuran afecta-
des per una retallada del 16% en
el pressupost (144 milions d’eu-
ros) per al 2011.

La tisorada per a aquest exerci-
ci pràcticament s’ha tancat. Ara,
els rectors intenten evitar que
continuï el 2012, ja que, segons

que van reiterar ahir, les universi-
tats no tenen marge per assumir
retallades tan brusques en un pe-
ríode curt de temps. Demoment,
s’han deixat de cobrir baixes per
jubilació i s’ha prescindit de pro-
fessors associats. També s’han li-
mitat programes d’investigació
(només continuen els de més ex-
cel·lència). Les universitats cata-
lanes lideren el sistema d’educa-
ció superior espanyol, amb sis
universitats reconegudes com
Campusd’Excel·lència Internaci-
onal en les diferents categories i
unaproducció científica de quali-
tatmés importantmalgrat que es-
tà infrafinançada –Grau ho va de-
mostrar en un estudi ben exhaus-
tiu–, i els rectors temen que el ni-
vell caigui en picat sense el finan-
çament necessari.c

LA VANGUARDIAFONT: OCDE

ELS REPETIDORS DE L'OCDE
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