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Batxillerat de tres anys per reduir l’abandonament
Tres instituts de Barcelona s’adaptaran al ritme d’aprenentatge dels alumnes que ho necessitin
MANOLO GARCÍA

LAIA VICENS
BARCELONA

Barcelona impulsarà a partir del curs
que ve una iniciativa inèdita al país
amb l’objectiu de reduir l’abandonament a batxillerat: es flexibilitzarà
aquesta etapa educativa per permetre que en tres instituts s’allargui el
batxillerat un curs més, de manera
que els estudiants puguin decidir si
el cursen en dos o en tres anys. Els
centres on es començarà a aplicar
aquest pla pilot són els instituts Infanta Isabel, Ferran Tallada i Balmes.
Així, les assignatures i matèries
que habitualment es fan en dos cursos es repartiran en tres cursos, per
tal d’adequar-se al ritme d’aprenentatge dels estudiants que més ho necessiten i per carregar-los menys de
feina. Amb aquesta iniciativa es busca que aquesta etapa educativa, que
normalment està molt enfocada a la
selectivitat i a la universitat, també
es consideri un “itinerari” cap a la
formació professional de grau superior. De fet, aquesta iniciativa s’ha
d’entendre també en el marc del nou
decret de batxillerat que prepara la
Generalitat per transformar-la en
una etapa més competencial.
Segons van explicar el president
i la vicepresidenta del Consorci
d’Educació de Barcelona, Josep
Gonzàlez-Cambray i Laia Ortiz, la
mesura s’inclou en un paquet de decisions sobre el batxillerat a Barcelona el curs que ve: s’obriran tres
noves línies de batxillerat artístic,
s’oferirà un batxillerat professionalitzador amb estades a l’empresa en
tres instituts més i s’impartiran matèries específiques amb contingut
de graus de formació professional
en onze centres de la ciutat.
Aquestes no seran les úniques
novetats educatives l’any que ve a
Barcelona. També s’impulsarà un
pla de xoc contra la segregació, en

Una tancada per
aconseguir una
escola definitiva
Les famílies de l’Escola Entença
ocupen l’Ajuntament de Barcelona

Nou representants de l’Escola
Entença van tancar-se ahir al
vestíbul de l’Ajuntament de
Barcelona per aconseguir una
ubicació definitiva per a l’escola. L’Associació de Famílies denuncia que tres anys després de
la seva creació no tenen un lloc
definitiu, malgrat que la ubicació actual és “impracticable”
per la falta d’espai i perquè es
troba en una àrea d’influència
electromagnètica d’una subestació elèctrica. La regidora Laia
Ortiz va dir que les famílies “no
necessiten tancar-se per tenir
interlocució” amb el consistori
perquè en l’última reunió, el 28
de gener, ja es va acordar que es
tornarien a reunir al març. Una
de les opcions és ubicar l’escola
en un solar que ara és de l’Hospital Clínic.

què es prendran mesures concretes
per garantir la distribució equitativa de l’alumnat entre les escoles.
Per exemple, a tots els centres públics i concertats es reservaran places de P3 i 1r d’ESO per a infants vulnerables, als quals es preassignarà
en funció de l’escolarització dels
germans o la distància amb el seu
domicili; en el cas de l’ESO, també
es tindrà en compte la ratificació del
tutor de sisè. Per fer-ho, es potenciaran els EAPs, els equips d’assessorament psicopedagògics.
També hi haurà canvis en la gestió de la matrícula viva: l’assignació

dels alumnes que arriben durant el
curs –molts tenen necessitats educatives específiques– no es farà en
funció de les vacants disponibles en
els centres, sinó que es farà de manera equitativa, per evitar que tots
els alumnes nouvinguts s’escolaritzin a les mateixes escoles. El pla de
xoc també inclourà l’exempció del
pagament de quotes d’escolarització, tant en centres públics com en
concertats, i la gratuïtat en el servei
de menjador i activitats extraescolars i d’estiu per als alumnes més
vulnerables. Malgrat que no van
concretar el pressupost per a

aquestes mesures, sí que van deixar
clar que estarà finançat per les dues administracions (Generalitat i
Ajuntament).

Pla de xoc
Tots els centres
reservaran
Més places a P3 i 1r d’ESO
places de P3
En total, el consorci oferirà de cai 1r d’ESO
ra al curs que ve 14.090 places de P3
a alumnes
entre públiques i concertades i
vulnerables
s’obriran sis grups nous, mentre
que a 1r d’ESO s’oferiran 5.484 places en 187 grups. Algunes d’aquestes places les ocuparan els 831
alumnes de P3 (un 6,5% del total) i
els 843 de 1r d’ESO (un 16%) que viuen en pobresa extrema.e

MEDI AMBIENT

Temperatures i contaminació
desbocades per acabar el febrer
MIQUEL BERNIS
BARCELONA

Des que divendres passat va entrar
una massa d’aire càlid acompanyada de pols del Sàhara, la contaminació ha estat disparada en diferents
indrets de Catalunya. Medi Ambient va activar un avís preventiu dimarts, i davant la persistència dels
valors alts de partícules ahir va declarar un episodi de contaminació
que encara es manté actiu. El desencadenant han estat els tres dies seguits en què les estacions de mesura de l’Eixample i el Poblenou de
Barcelona han marcat valors de

PM10 per sobre del nivell permès, si
bé a Reus, Tarragona, Granollers,
Amposta, Manlleu o Lleida també
s’ha superat el límit.
Aquesta situació de contaminació no ha comportat encara cap de
les restriccions de trànsit previstes
en la normativa del desembre del
2017. Les limitacions s’aplicaran
quan hi hagi algun episodi de contaminació per òxids de nitrogen.
Coincidint amb l’episodi, la plataforma Stop Contaminació BCN
–que ha impulsat una demanda
contra l’Ajuntament de Barcelona
per l’alta pol·lució– va lamentarque
les administracions hagin permès
que durant més de vuit anys la con-

taminació hagi estat per sobre del límit legal permès.
Les previsions fan pensar que
avui la pol·lució serà igual o superior a la dels últims dies, però la setmana que ve s’entreveu més ventosa i amb canvis de temps.
27 ºC al febrer

Les entrades d’aire saharià han provocat també temperatures inèdites
aquests últims dies de febrer. Gairebé la meitat de les estacions del Meteocat han batut aquesta setmana el
seu rècord de temperatura del mes;
a l’Observatori de l’Ebre per primer
cop en 114 anys el termòmetre va
superar els 27 ºC en un dia de febrer;
al Tibidabo es van superar els 22 ºC
i hi ha hagut 4 dies amb més de 20
graus aquest mes, un fet també inèdit. Malgrat això, globalment el febrer no batrà rècords mensuals.e

Barcelona ahir coberta per la pol·lució de partícules
en suspensió. CRISTINA CALDERER

