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E l curs escolar co-
mençarà dime-
cres vinent, dia 12,
amb uns 30.000
alumnes més, pe-
rò amb 3.000 pro-

fessors menys. Malgrat aquesta
aparent contradicció, la conselle-
ra d’Ensenyament, Irene Rigau,
va assegurar ahir que gràcies a
l’augment d’una hora lectiva per
part del professorat hi haurà un
increment de les hores de docèn-
cia. Per aquesta raó, la consellera
va elogiar el compromís dels do-
cents en uns moments de retalla-
des i va garantir un principi de
curs amb normalitat.
El sistema educatiu català té

1.551.937 alumnes matriculats,
un 2% més que l’any passat. De
tota manera, es produeix un can-
vi de tendència, ja que a P-3 han
entrat uns dos mil nens menys, a
causa del reflux demogràfic.
També s’estanca el nombre
d’alumnes estrangers, que es que-
da en el 13,6%. És més, el 81%
dels nens de 3 a 6 anys els pares
dels quals tenen nacionalitat
estrangera ja no són nouvinguts,
sinó que han nascut aquí.
En conjunt, el 66,6%dels alum-

nes va a centres públics, cosa que
suposa un increment percentual
d’un punt. Un 28% va a centres
privats concertats i un 5,4%, a
centres privats (tot i que la xifra
total que facilita Ensenyament és
la mateixa dels darrers anys). Si
es comparen les dades amb el
curs passat, s’observa que a l’edu-

cació infantil, en el tram de 3 a 6
anys, les escoles concertades per-
den 6.731 alumnes. És probable
que aquest efecte sigui una conse-
qüència de la crisi econòmica. En
el tramde0 a 3 anys, les guarderi-
es concertades registren també
una disminució de 3.248matrícu-
les, segons les dades provisionals
que ahir va oferir el Departa-
ment d’Ensenyament. Contrària-

ment, segons aquestes dades, la
matrícula de l’ESO s’hauria man-
tingut estable als centres con-
certats i hauria descendit als cen-
tres públics.
El curs s’enceta amb quatre

centres públics més. Gràcies a les
obres en centres nous i en rehabi-

litacions, s’han pogut suprimir 19
mòduls prefabricats. D’altra ban-
da, es redueixen en 53 les unitats
concertades.
Respecte al temut increment

de les ràtios, la consellera Rigau
va explicar ahir que per al curs
que ve el 81% del total de classes
de P-3, segon cicle d’infantil (4-6
anys) i primària tindran una ràtio
de 25 alumnes o menys. A P-3, el
23,5%de les aules tindrà entre 26
i 27 alumnes per professor
(16,8% a infantil i 13,1% a primà-
ria), mentre que el 0,8% estarà
per sobre dels 28 nens. A l’ESO,
el 68,5% de les aules tindrà 30
alumnes o menys, mentre que el
25,9%, entre 31 i 33 nens, i el
5,6%, 34 alumnes o més (amb la
nova normativa n’hi pot haver
fins a 36). Rigau va recordar que
l’Executiu català va recórrer la
decisió del Govern central d’am-
pliar les ràtios, però que, mentre
no hi hagi la decisió del Tribunal
Constitucional, es veu forçat a
aplicar la mesura, fins i tot “amb
seny”. “Ho hem repartit bé per
garantir la bona qualitat de l’edu-
cació, aplicant una ràtio més bai-
xa a les aules de nens més petits i
més àmplia en els més grans”, va
explicar la consellera ahir en ro-
da de premsa.
Respecte al professorat, el curs

arrencarà amb 63.962 dotacions
docents, 3.092 menys que l’any
passat (67.054).D’aquests profes-
sors que falten, 1.783 corres-
ponen a professors que s’han
jubilat, les places dels quals no es
cobriran, mentre que la resta
(1.309) correspon a places de
substituts que seran assignades a

personal interí. Ja que els mes-
tres de primària passen de 24 ho-
res a 25 i els professors de secun-
dària de 19 a 20, el total d’hores
de docència augmenta fins a les
1.408.000. Això significa que si
s’analitza la ràtio d’alumne/pro-
fessor, se situa en 14,4 a primària
i en 11,3 a secundària.
Per al curs que ara comença, és

a dir, el 2012-2013, el departa-
ment que dirigeix Irene Rigau
s’ha marcat com a gran objectiu
reduir el fracàs escolar, que va
ser del 21,5% l’any passat i que es
pretén disminuir el 15% per al
2018. “Espero que el curs que co-

mença no destaqui pel conflicte
de la llengua, sinó pels esforços
per evitar l’aparició del fracàs”,
va subratllar Rigau, que va voler
apagar qualsevol eventual polè-
mica lingüística recordant que
“cada centre té el seu propi pro-
jecte lingüístic emparat per la llei
d’Educació de Catalunya”.
Entre les actuacions per reduir

el fracàs escolar va assenyalar, en
primer lloc, la consolidació del
suport escolar personalitzat
(SEP), que es va posar en marxa
el curs passat. Aquesta atenció
personalitzada va arribar a un
26% dels alumnes d’infantil i a
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El nou curs

c L’escola concertada
perd uns 7.000 alumnes
en el tramde 3 a 6 anys
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La consellera Irene Rigau va
anunciar ahir que els exàmens de
setembre es mantindran el curs
2012-2013. Aquestes proves ex-
traordinàries que aquests dies
s’estan celebrant, tant per als
alumnes d’ESO com per als de
primer curs de batxillerat, for-
men part del paquet de mesures
per reduir el fracàs escolar. Des
de la conselleria es defensa que
és una mesura que afavoreix la

cultura de l’esforç, en facilitar
que alumnes que van endarrerits
o que han tingut algun problema
durant el curs puguin recuperar
el temps perdut i centrar-se en
aquestesmatèries suspeses. La xi-
fra de 106.000 alumnes que s’han
presentat als exàmens de setem-
bre indica, a falta dels resultats fi-
nals, que una part important po-
drà passar de curs. L’avaluació
dels resultats servirà per diluci-
dar l’impacte real d’aquests exà-
mens, ja que les dades d’antigues

convocatòries assenyalaven un
nivell de fracàs elevat.
Ahir es van iniciar també els

exàmens de setembre de la selec-
tivitat, que continuen avui i de-
mà. En aquesta convocatòria per
a les proves d’accés a la universi-
tat (PAU) es presenten 5.745 estu-
diants (6.144 l’any passat). Dels
5.745 inscrits, 3.021 són dones i
2.724 són homes. Per demarcaci-
ons, 4.424 estudiants s’examinen
a Barcelona, 510 a Tarragona,
463 a Girona i 348 a Lleida. Una

majoria (3.553) es presenta a les
proves de la fase general i a algun
dels exàmens de la fase específi-
ca. Uns altres 692 joves faran no-
més les cinc proves de la fase ge-
neral i 1.500 faran únicament els
exàmens corresponents a la fase
específica.
Per a 3.942 estudiants es tracta

de la matrícula ordinària; 48 es
presenten per millorar nota, 254
ho fan després de suspendre en
anteriors convocatòries i 460 són
estudiants procedents de cicles

formatius de grau superior. En la
primera prova celebrada ahir, la
de llengua catalana i literatura,
els alumnes havien d’escollir en-
tre dues opcions, una de les quals
es basava en un text extret del lli-
bre Jo confesso, de Jaume Cabré,
i l’altra en un article periodístic
deDavidCirici que ironitzava so-
bre la imatge que tenen els que
porten ulleres. L’articulista es
preguntava si les ulleres tenen al-
guna cosa a veure amb la cultura
(set consellers de Cultura de la
Generalitat en portaven i només
un –JoanM. Pujals– no en duia) i
sobre aquesta relació es pregunta-
va a l’alumne. En les dues opci-
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