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En tres anys, els mòduls
prefabricats han passat
dels 1.057 del 2010 als
996 d’aquest curs

Aquest any es preveu inaugurar
16 escoles públiques noves
i 6 instituts nous

A 14 escoles i 5 instituts
s’han fet rehabilitacions o
ampliacions. A més, s’han fet
292 actuacions de millora

Dels 4.650 centres
docents, 3.276 són
públics i 1.374 privats

DAVID AIROB

un48%dels de primària. S’ha tre-
ballat especialment en la millora
de la lectura i escriptura, en les
matemàtiques i en l’adquisició
d’hàbits de treball i organització.
Un altre aspecte que es pretén re-
forçar és el programa Impuls a la
lectura, que s’estendrà a 190 cen-
tres més, fins a arribar als 510 al
final del curs.
Un altre dels eixos és l’impuls

a la formació professional dual,
que permet que l’alumnat compa-
gini la formació al centre amb
l’activitat en una empresa relacio-
nada amb els estudis. S’implanta
en catorze instituts i en tres cen-

tres privats, i arribarà als 534
alumnes. També s’estableix un
curs específic d’accés als cicles
formatius tant de grau mitjà com
de grau superior. S’han previst
un total de vint-i-tres grups per
al grau mitjà i de 136 per al grau
superior. L’emprenedoria hi tin-
drà un paper destacat amb dues
iniciatives: la primera mostra
dels millors projectes emprene-
dors de formació profesional a
Catalunya i les xarxes d’emprene-

doria en la formació professional.
L’augment de les hores de

matemàtiques a l’ESO, la implan-
tació de la jornada compacta a la
secundària i les proves de recupe-
ració al setembre van ser els al-
tres elements que ahir va esmen-
tar la consellera Rigau i que, a
parer seu, han de servir per con-
tribuir a una disminució del fra-
càs escolar. Finalment, també va
destacar que el Departament
d’Ensenyament manté l’aposta
per l’escola inclusiva amb 22 uni-
tats més de suport a l’educació
especial (USEE).c
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Augmenta l’alumnat
(+30.000), especialment
al règim general i a
primària (+10.000)

La matrícula creix
en 3.000 estudiants,
tant al grau mitjà
com al grau superior

Entre els professors i
els mestres s’han produït
1.783 jubilacions i
1.309 canvis contractuals

L’augment d’horari
dels professors compensa
la reducció del total
de docents. Impartiran
gairebé 4.000 hores més

PROFESSORAT

El curs comença
amb 3.092 professors
menys, 1.783 dels
quals s’han jubilat

ACTUACIONS EN
EQUIPAMENTS
ESCOLARS

La carmanyola en escoles i instituts, una opció per a aquest curs

Total de centres

J. PLAYÀ Barcelona

A lguns centres escolars
oferiran a partir de la
setmana vinent un nou
servei als alumnes que

es podria anomenar una cosa així
com el “complement de carma-
nyola”. La consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, va reconèixer
ahir que els centres estan estudi-
ant el tema i que alguns han pres
ja decisions, no sempre coinci-
dents. Rigau va posar ahir com a
exemple durant la roda de prem-
sa posterior al Consell Executiu
el cas d’un institut que a canvi
d’oferir aigua, vasos i servei de
neteja i vigilància cobra l’equiva-
lent a un euro diari.
La consellera Rigau ha estimat

que la quantitatmitjana que es co-

brarà per aquests serveis demen-
jador als alumnes que portin el
seu propi dinar en una carmanyo-
la oscil·larà al voltant dels dos eu-
ros al dia, i uns 30 euros al mes, i
que a tot estirar arribarà als 3 eu-
ros diaris. “És una bona idea per
donar possibilitats a les famílies
amb dificultats, que de moment
estan estudiant els centres i en
què hi ha gran diversitat d’opci-
ons” va afegir.
Segons la consellera, l’import

variarà entre centres en funció
de les activitats complementàri-
es lúdiques que ofereixin a l’hora
de dinar . Hi ha centres que ofe-
reixen també el tovalló, la possibi-
litat d’escalfar el menjar i fins i
tot fruita. Aquestsmenús a la car-
ta són una decisió, en general, de
les associacions de pares i mares.
Amb aquest sistema els alumnes,
en comptes de “sortir a la plaça
davant de l’escola a ingerir un en-
trepà”, va dir Rigau, podran di-

nar “de manera adequada” dins
de l’escola.
Les associacions de pares la-

menten la improvisació que ha
acompanyat aquesta proposta i
asseguren que en molts instituts
el dia 12 no podrà posar-se en
marxa aquest servei. Aquest re-
tard es deurà sobretot al fet que
no se sabrà quants alumnes estan
disposats a utilitzar-lo, en part
perquè encara no s’han comprat
les neveres o els microones i en
part perquè encara no s’han con-
tractat els monitors encarregats
de la vigilància.
Finalment hi haurà un 71%

d’instituts que imparteixen l’ESO
que tindran aquest any una jor-
nada compactada, això implica
que les activitats lectives es con-
centraran durant elmatí. La deci-

sió ha estat aprovada pels con-
sells escolars. A les comarques de
Girona són 53 els instituts que
han adoptat aquesta decisió, la
mateixa xifra que al Mares-
me-Vallès Oriental i al Vallès Oc-
cidental.
Segons la consellera, aquest

canvi suposarà un estalvi d’uns 4
milions d’euros en bequesmenja-
dor. Aquesta quantitat ha de re-
vertir en beques socials. Al mar-
ge de l’estalvi, els centres faran
un seguiment per veure si es tra-
dueix en millors resultats i en un
menor abandonament escolar.c
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Nous centres

ons hi havia també una pregunta
relacionada amb el conte La ve-
lla, de Víctor Català (pseudònim
de Caterina Albert, l’escriptora
de l’Escala, encara que en el text
no es deia). La segona prova era
la de llengua castellana i literatu-
ra. En aquest cas les opcions par-
tien d’un fragment de El lápiz del
carpintero, de Manuel Rivas, i
d’una ponència d’Ignacio Bos-
que, de l’Associació d’Acadèmies
de la llengua espanyola. En una
de les proves es preguntava a
l’alumne sobre la veracitat de di-
versos enunciats referits a l’obra
Tres sombreros de copa, de Mi-
guel Mihura.c

Als alumnes que
portin el dinar
se’ls cobrarà com a
màxim 3 euros al dia,
segons Rigau

Barracons

Recuperació. Dues
professores de l’IES
Joan Coromines durant
l’examen del setembre

La jornada compactada suposa un estalvi
d’uns 4milions d’euros en beques demenjador
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Lapoblació
escolar


