
DIMARTS
36 14 DE MAIG DEL 2013

JULIO CARBÓ

ELS IAIOFLAUTES 
OCUPEN L’ICS 
PER LES RETALLADES

Barcelona q Una vintena de 
iaioflautes van ocupar ahir durant 
una hora la seu de l’Institut Català 
de la Salut (ICS), a Barcelona, per 
protestar contra les retallades 
sanitàries. Els veterans activistes 

van emetre un comunicat en què 
acusen el Govern del PP i el de CiU 
de retallar emparant-se en 
l’austeritat tenint altres 
alternatives. A la foto, els 
iaioflautes, a fora de l’ICS.

NOVETATS EN L’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI

Els estudiants de batxillerat 
podran cursar matèries ‘on line’

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

E
ls estudiants de mig cente-
nar d’instituts catalans po-
dran cursar l’any que ve as-
signatures a distància, a 

través de l’Institut Obert de Catalu- 
nya (IOC). Es tracta que els alumnes 
de primer i segon de batxillerat «pu-
guin fer una combinació d’estudis 
presencials i virtuals, perquè això 
els permetrà anar familiaritzant-se 
amb aquestes noves metodologies 
d’aprenentatge», va explicar ahir la 
consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, en la presentació de l’oferta 
d’estudis postobligatoris per al curs 
2013-2014.
 La intenció, va afegir Rigau, és 
que aquest sistema s’implanti sem-
pre amb l’acord del tutor, en ma-
tèries optatives o de modalitat. Els 
instituts que participin en aquesta 
iniciativa podran, de passada, ofe-
rir assignatures que ara no impar-
teixen. Els professors de l’assigna-
tura presencial s’hauran de coordi-
nar amb els tutors del IOC, «perquè 
la nota de l’assignatura la posaran 
conjuntament», va observar Rigau. 

Rigau confia que 
el 40% dels nois que 
acabin l’ESO el 2016 
esculliran anar a FP

Els instituts 
ampliaran l’oferta i
els alumnes treballaran 
en campus virtuals

 Ensenyament calcula que al vol-
tant del 10% dels més de 550 insti-
tuts públics que hi ha a Catalunya 
optaran per aquest tipus d’ensenya-
ment. «És una idea que va en la lí-
nia dels anomenats Massive Online 
Open Courses (MOOC) i dels cursos 
virtuals que es van fent al llarg de la 
vida», va dir la consellera. I els alum-
nes, de passada, aprenen a utilitzar 
aquestes noves tecnologies i es van 
preparant, per exemple, per als cam-
pus virtuals que es trobaran a la uni-
versitat». «Hi ha habilitats que s’ad-
quireixen on line que després trans-

cendeixen i es poden aplicar com a 
eina d’estudi en les matèries presen-
cials», va afegir.
 En total, la previsió de la Gene-
ralitat és que a partir del setem-
bre vinent estudiïn batxillerat a 
Catalunya 81.463 persones, gairebé 
600 més que aquest curs 2012-2013. 
Aquests estudis s’implantaran per 
primera vegada en set instituts que 
fins ara no els impartien.

FORMACIÓ PROFESSIONAL / De fet, l’esti-
mació és que, en conjunt, «cada ve-
gada hi hagi més gent que segueixi 
estudiant a l’acabar l’ESO», va indi-
car la titular d’Ensenyament. I això 
passa, va subratllar, pel foment i el 
reforç de la formació professional 
(FP), que també augmenta la seva 
oferta de places per al curs que ve en 
1.300 llocs, gairebé tots en cicles for-
matius de grau mitjà. L’objectiu, va 
indicar, és que d’aquí tres anys «més 
d’un 40% dels alumnes que acaben 
l’educació obligatòria passin a fer 
FP». «Tenint en compte que hi ha pa-
ïsos com Alemanya, on el percentat-
ge arriba al 50%, el que seria ideal 
aquí seria arribar fins i tot al 42%, sis 
punts més que en aquests moments», 
va declarar.
 El catàleg definitiu d’especiali-
tats de FP de grau mitjà per al 2013-
2014 inclou tres cicles de nova crea-
ció: un, de vídeo discjòquei i so; un 
altre, d’excavacions i sondejos, i un 
tercer, de prevenció i extinció d’in-
cendis i salvaments (en lloc del de 
manteniment de material rodant 
ferroviari que fins diumenge figu-
rava a la web d’Ensenyament). En 
grau superior, l’oferta s’amplia no-
més amb un cicle de caracterització 
i maquillatge professional.
 La FP dual triplicarà el nombre 
de places, de manera que dels 590 
alumnes que han cursat aquests 
estudis el 2012-2013, s’espera que 
l’any que ve en siguin 1.785. Tam-
bé augmenta l’oferta de cicles, amb 
vuit noves especialitats de grau mit-
jà i 13 de grau superior. H

33 Pràctiques del cicle formatiu d’estètica personal a l’institut Salvador Seguí de Barcelona, el curs passat.

FERRAN NADEU

33 Les escoles oficials d’idiomes 
(EOI) de la Conselleria d’Ensenya-
ment no tenen previst ampliar les 
places de llengua anglesa, tot i que 
a partir del curs vinent els universi-
taris que acabin la carrera hauran 
d’acreditar un nivell de First Certifi-
cate (B-2), tal com ha anunciat Uni-
versitats. «El compromís d’Ense-

nyament és que els que acaben el 
batxillerat tinguin un nivell B-1 d’an-
glès, previ al B-2», va dir Rigau. «Les 
universitats disposen, a més a més, 
dels seus propis serveis d’idio-
mes», va explicar la consellera, 
sense mencionar que aquests cur-
sos són bastant més cars que els 
de l’EOI.

Ensenyament no ampliarà l’oferta d’anglès 
tot i la nova exigència d’Universitats
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