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El Govern decideix no recórrer
la llei d’educació de Catalunya
L’autonomia dels
centres i la creació
del cos docent propi
no s’alteraran
El fracàs escolar
baixa, però encara
afecta dos de cada 10
estudiants catalans
RAMÓN TOMÁS
BARCELONA

L

a llei d’educació de Catalunya (LEC) continuarà tal
com va ser aprovada pel Parlament el juliol del 2009.
Demà finalitza el procés de conciliació de sis mesos obert pel Govern
després que el PP presentés un recurs davant el Tribunal Constitucional. No obstant, ahir, en l’última reunió del calendari, el Govern va reafirmar la seva postura després d’una
trobada amb una delegació del Departament d’Educació encapçalada per Francesc Colomé, secretari
de Polítiques Educatives, i va decidir que no posarà traves al desplegament de la LEC.
Dos aspectes de la llei que havien
provocat algun dubte a les files socialistes van rebre el vistiplau. En primer lloc, el concepte d’autonomia
que permet als centres, amb uns objectius comuns, dibuixar la seva ruta decidint la quantitat d’hores dedicades a les diferents assignatures.
El segon aspecte, el més conflictiu,
era la creació d’un cos docent català, que va irritar les files populars.
Veus del PP van afirmar que impediria a professors d’altres comunitats
ensenyar a Catalunya.
El manteniment de l’statu quo legislatiu va tenir regust de victòria a
Educació, tot i que Ángel Gabilondo,
ministre d’Educació, ja havia llançat missatges d’avinença. El ministre va assegurar l’octubre de l’any
passat que no tenien cap intenció de
presentar un recurs contra la llei.

graduen de l’ESO segueix a l’alça. El
curs passat es va situar en el 78,6%,
més d’un punt per sobre de l’anterior (77,4%). El 2002-2003 el percentatge va ser del 69,6%, si bé l’entrada
en vigor de la llei orgànica de qualitat de l’educació (LOCE) i l’obligatorietat de repetir curs amb un determinat nombre de suspensos van
ajudar a lluitar contra el fracàs. Pel
conseller, és «un procés de millora
indiscutible».
El 21,4% dels alumnes –dos de
cada 10– matriculats l’any passat a
quart d’ESO no van obtenir el títol:
un 9,6% van haver de repetir curs,
un 7,8% van sol·licitar un certificat i
un 4% no s’hi van presentar. La Conselleria d’Educació va destacar la capacitat de recuperació del sistema
educatiu: molts alumnes que repeteixen curs acaben obtenint la titulació i els que abandonen es poden
reintegrar a través del Programa
de Qualificació Professional Inicial
(PQPI). «No queden fora del sistema»,
va afirmar. Maragall va emmarcar
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Els ministres de la
UE volen que els
nois sense estudis
no superin el 10%
33 Els ministres d’Educació de la

Unió Europea aspiren que l’any
2020 el percentatge de joves que
deixen prematurament els estudis no superi el 10% i que els titulats universitaris o de FP de grau
superior s’elevin al 40%, segons
van posar de manifest en el consell celebrat a Madrid.
33 Espanya compleix l’última ta-

xa, però ronda el 30% en abandonament escolar, el doble que la
mitjana europea. El ministre Ángel Gabilondo va dir que es fixaran
objectius anuals nacionals i que
es vigilarà si els països compleixen les metes per identificar les
dificultats i mirar de resoldre-les.

els seus èxits en un context social «complex», amb un percentatge
d’alumnes immigrants que va créixer del 6,9% el 2002 al 17,9% en el
curs anterior.
El conseller va destacar «la creixent importància en quantitat i
qualitat de l’educació postobligatòria». El curs passat, la xifra d’alumnes matriculats a primer curs de la
formació no obligatòria va tenir un
increment del 55,6%, com a conseqüència dels alumnes que van tornar a les aules mitjançant proves
d’accés i aquells que van decidir estudiar un segon cicle.
MÉS BATALLES / Els sindicats preparen

nous assalts contra la política d’Educació. A la convocatòria de dues vagues (18 de maig i 28 de setembre),
el calendari de mobilitzacions publicat ahir afegeix concentracions
davant els ajuntaments, tancades i
referèndums als col·legis amb la participació de pares i alumnes de secundària. H

S salut
L’OMS sosté
que la seva
actuació en
la grip va ser
encertada
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El comitè d’emergències de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) sosté que no es va precipitar al llançar una alerta mundial després de la irrupció del virus
de la grip A. Ben al contrari, afirma que va ser «caut» i fins i tot que
va esperar més del que era necessari per fer-ho. Així ho va declarar ahir el responsable d’aquest
comitè, John Makenzie, després
d’acabar la reunió de 29 experts
encarregats d’analitzar aquest
episodi.
Makenzie va defensar les raons que van fer que l’OMS declarés la pandèmia l’11 de juny passat, quan el virus s’estenia per tot
el món però era sorprenentment
lleu. «El virus de la grip pot tenir
una evolució inicial lleu i transformar-se després en molt més
greu», va afirmar Keiji Fukuda, assessor de la directora general de
l’OMS, per poder defensar la discutida declaració. I va afegir que
l’OMS mantindrà l’alerta pandèmica fins a l’estiu que ve, quan
l’hemisferi sud es trobi en aquell
moment a l’hivern. H

I Conflictes
Retirat al Regne
Unit un biquini
amb farciment
per a nenes
de 7 anys
EL PERIÓDICO
BARCELONA

MILLORA A L’ESO / El conseller d’Educa-

ció, Ernest Maragall, es va prendre
ahir un respir del setge dels sindicats per presumir d’alguns èxits. El
nombre d’estudiants catalans que es

Guia sobre la diversitat
religiosa a les presons

Condemnada la mestressa Londres exculpa els
d’un geriàtric de la Roca
autors del ‘Climagate’

Seqüenciat el
genoma de la leucèmia

el govern català ha recollit en
un manual les pautes d’actuació i la
normativa legal relatives al respecte de les diverses creences en centres
penitenciaris. El text, presentat ahir,
recull les peticions més habituals
dels presos i preveu solucions concretes per a 12 religions diferents. Si
bé no hi ha espais de culte específics
per a cada credo, les presons sí que
disposen d’un recinte multiconfessional adaptable a la pràctica de totes les religions.

La directora de la residència
Santa Agnès de Malanyanes va acceptar ahir la pena d’un any de presó
i multa per subministrar fa 10 anys
tranquil·litzants als avis sense tenir
la llicenciatura de medicina ni la diplomatura en infermeria. La imputada, a qui se li ha aplicat atenuant
per la dilació del judici, barrejava la
medicació amb el suc, la llet i el iogurt. El tribunal també acordarà la
clausura d’aquest centre, que ja està tancat. J. G. A.

CIENTÍFICS DE l’Hospital Clínic de
Barcelona i del Ministeri de Ciència
i Tecnologia han identificat les primeres mutacions genètiques que
donen lloc a una leucèmia limfàtica crònica. El treball s’emmarca en
una investigació, anunciada avui a
la revista Nature, que té l’objectiu de
seqüenciar 25.000 genomes dels 50
tipus de càncer més importants. En
aquest estudi participaran més de
200 investigadors d’hospitals de tot
el món.

La comissió investigadora de la
suposada falsificació de dades sobre
el canvi climàtic ha absolt els científics acusats del frau. L’escàndol es va
iniciar a la tardor quan uns hackers
van penetrar en diversos ordinadors
de la Universitat d’East Anglia (Regne Unit) i van penjar a la xarxa diversos missatges comprometedors. La
comissió ha resolt que els científics
no van actuar amb mala praxi, encara que els recomana que millorin els
filtres estadístics.

La cadena britànica de roba Primark va retirar ahir de la venda
un model de biquini per a nenes
de 7 anys que incorporava farciment al sostenidor. La decisió
va ser adoptada arran de les crítiques rebudes per part de nombroses associacions de protecció
de la infància i polítics, entre ells
el conservador David Cameron,
cap de l’oposició. En una entrevista a la BBC, Cameron va qualificar
de «vergonyosa» la comercialització del biquini perquè, segons el
seu parer, suposava la «sexualització» de les menors.
«L’empresa ha interromput la
venda d’aquesta gamma de productes de manera immediata»,
va declarar un portaveu de Primark que va demanar disculpes
i va subratllar que es tracta d’un
producte venut en quantitats «relativament petites». Per pal·liar la
polèmica causada al Regne Unit,
«tots els beneficis» obtinguts per
la venda dels biquinis aniran destinats a una organització de protecció de la infància. H

