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DIMECRES 18 DE JULIOL DEL 2012
T SABADELL

T RASQUERA

T AMPOSTA

T RIUDELLOTS

T SANT CUGAT

T MANRESA

Escorcoll als Mossos. El

Demana que no s’investigui la plantació. L’alcal-

Els únics flamencs de la
Península. A les salines de

Bombardeig de cartes
per cada nou accident.

Van apallissar una dona
i la seva filla. Els Mossos

Una nova detenció per
l’agressió neonazi. La de-

de Bernat Pellissa, qui pensa dimitir al juny del 2013,
demanarà la setmana vinent al jutge que arxivi el
cas obert per la plantació de
cànnabis al municipi.

la Trinitat del Parc Natural
del Delta de l’Ebre, hi ha
2.436 parelles de flamencs i
enguany és l’única colònia
de reproducció d’aquesta
espècie de la Península.

Els municipis de la Selva volen col·lapsar la bústia del
Govern central cada cop que
hi hagi un accident a l’N-II
per conscienciar-lo de la necessitat de desdoblar-la.

van detenir tres persones
acusades de furtar en joieries de Martorell i València
i d’un robatori amb violència
a Sant Cugat, on van apallissar una dona i la seva filla.

tenció de la companya sentimental d’un dels 16 detinguts per l’agressió a diversos nois antifeixistes davant
la discoteca Stroika va posar ahir punt final al cas.

jutge que investiga el cas de
corrupció policial i que va escorcollar la seu dels Mossos
en busca d’unes escoltes originals no les va trobar, perquè, segons Interior, les van
esborrar per manca d’espai.

Millors resultats si escola
i família treballen plegats
Enfortir els vincles i la comunicació entre pares i mestres repercuteix
positivament en les notes dels alumnes. Un estudi detecta prejudicis mutus
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Les famílies han dimitit d’educarideleguenl’educacióal’escola, els mestres no es preocupen dels alumnes... Aquests
són alguns dels estereotips i
prejudicis en l’àmbit escolar.
Trencar-los i acabar amb la
desconfiançamútuailaculpabilitzaciódelsunsenverselsaltres ajuda a millorar els resultats acadèmics.
Així ho assegura l’informe
Famílies,escola i èxitde la Fundació Bofill, fruit del seminari

internacional del mateix nom
celebrat l’any 2010, en el qual
va participar una trentena
d’experts catalans.
Els coordinadors de l’estudi, dos professors de la UniversitatdeVic,nodubtendelaimplicació de docents i famílies,
però destaquen la necessitat
de millorar els vincles entre
ambdues parts per tal de millorar el clima als centres i les
aules i, de retruc, els resultats
acadèmics dels escolars.
Aconseguir una millor relació i coordinació passa per innovar en organització, comu-

Vuit col·legis
milloren vincles
Sis centres de Primària i dos de
Secundària han acceptat definir
i implementar estratègies de millora de les relacions entre escola i família i, posteriorment, avaluar els seus efectes en el clima
de les aules i les escoles i en els
resultats acadèmics. Investigadors de les universitats de Girona i Vic seguiran de prop el
procés, que va començar el curs
passat i acabarà el vinent, i presentaran els resultats en un any.

nicació, participació... Així és
possible compartir un projecte educatiu consensuat, amb
unamajorimplicacióenlesactivitats i la planificació conjunta del treball escolar que els infants han de fer a casa.
Els experts destaquen la
necessitat d’avaluar el procés,
perquè els resultats poden no
ser els esperats. Als Estats
Units, per exemple, s’han trobat casos en què han augmentat les desigualtats entre
les famílies actives i les que estan menys familiaritzades
amb el context escolar.

FLASH

Recursos del Govern
ante Madrid El
Executiu recurrirá ante el
Constitucional los nuevos
recortes del Gobierno
central por «vulnerar»
competencias catalanas.

Rebajan la fianza
Uno de los detenidos junto al
exconseller Jordi Ausàs por
contrabando de tabaco pagará 10.000 euros de fianza.
Inicialmente,eran 70.000.

Medalla de honor El
Parlament otorgará su máxima distinción a Càritas,
por luchar por la justicia social,y a Ómnium,por defender la lengua y la cultura.
Contra el expolio Un
convenio permitirá saber a
los Mossos si quien se halla
en un yacimiento arqueológico tiene permiso o puede
estar cometiendo un delito.

Se disparan las
reservas ‘low
cost’ en casas
de colonias
Lacrisisobligaamuchasfamilias a ajustar su presupuesto para vacaciones. De
ahí que se haya disparado la
demanda de plazas para pasarunosdíasdeagostoencasas de colonias con pensión
completa y actividades incluidas, por precios que oscilan entre los 125 y los 170 euros por persona y semana.
En el caso de la Fundació
Pere Tarrés, las reservas se
han multiplicado por cuatro
y ya ha alcanzado las 882 estancias en las cinco casas de
que dispone. Por su parte, la
Fundació Catalana de l’Esplai, que destina el 5% del
precio a becar niños sin recursos, ha contratado cerca
de 5.000 estancias y varias de
sus 26 casas ya están llenas.

