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❘ LLEIDA ❘ Instituts de Lleida im-
partiran classes a l’ESO només
al matí el pròxim curs. El direc-
tor dels serveis territorials d’En-
senyament, Miquel Àngel Cu-
llerés, va confirmar ahir que au-
toritzaran la jornada intensiva
en aquells centres que així ho
han sol·licitat i en aquells en
què hagin arribat al màxim con-

sens amb la comunitat educati-
va. Cullerés no va precisar
quants instituts seran, encara
que va indicar que podrien ser
més d’un i que la conselleria no
ha establert límits. En l’actua-
litat, tots els centres tenen te-
nen tres tardes lectives en
aquesta etapa educativa i al-
menys una dotzena han sol·li-
citat a Ensenyament poder can-

viar el seu horari per donar clas-
ses de 09.00 a 15.00 o de 08.30
a 14.30. Els instituts que ja van
expressar la seua intenció de
passar-se a la jornada intensiva
són els tres del Camp Escolar
de la capital (Joan Oró, Màrius
Torres, Gili i Gaya), Guindàvols
i Caparrella (també de Lleida),
La Serra de Mollerussa i Ermen-
gol IV de Bellcaire. Segons el

sindicat de secundàriaAspepc,
s’han afegit a la petició almenys
els instituts de Sort, la Pobla de
Segur, el Pont de Suert,Alma-
celles, Seròs i Torrefarrera. El
delegat d’Ensenyament va as-
senyalar que estan estudiant les
peticions i va destacar que el
canvi a jornada intensiva “po-
drà ser reversible”, en cas que
els centres provin el nou siste-

INICIATIVES

Els mediadors que exerceixen d’àrbitre utilitzen un peto blau per ser vistos.

CYNTHIA SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El col·legiAl-
bertVives de la Seu d’Urgell
ha creat una comissió de me-
diació per resoldre els conflic-
tes i problemes que s’ocasio-
nen mentre els alumnes ju-
guen a futbol a l’hora del pa-
ti. El centre havia detectat que
els conflictes entre els menors
quan juguen anaven en aug-
ment i van decidir prendre

mesures. Ha creat aquesta co-
missió, formada per alumnes
de cinquè de primària, que fa
les funcions d’àrbitre durant
l’hora del pati. Són els matei-
xos estudiants que arbitren el
partit els que prenen les deci-
sions durant el joc i, en cas que
ho considerin necessari, san-
cionen els jugadors que incom-
pleixen les normes o vulneren

el “joc net”. El director del
centre, IsidorAlberich, consi-
dera la iniciativa “molt útil”,
ja que així eviten “que els con-
flictes arribin a les aules com
passava anteriorment”. “Pre-
tenem potenciar els valors i
davant de tot el diàleg com a
element principal per a la bo-
na convivència dels nostres
alumnes”, va dir.

Els àrbitres són voluntaris
i rotatius i disposen de targe-
tes blaves, grogues i roges per
valorar el comportament i
aplicar les sancions. Les bla-
ves serveixen per premiar les
accions positives i la inexis-
tència de faltes.Al final del
trimestre, el centre educatiu
regala una pilota al jugador
amb més targetes d’aquest co-
lor. La resta de targetes fun-
cionen com als reglaments ofi-
cials.

El director també es va mos-
trar contrari a l’eliminació de
la pràctica del futbol a les es-
coles.

Alumnes de la Seu resolen conflictes
arbitrant els seus partits de futbol

ma i no els funcioni bé.Així ma-
teix, Cullerés va assegurar que
des del departament ja consi-
deren “un primer pas” cap a la
jornada intensiva el fet que el
pròxim curs tots els instituts re-
duiran de tres a dos les tardes
lectives, de manera que els
alumnes d’ESO només tindran
classe dos tardes a la setmana.
Els centres partidaris de la jor-
nada intensiva argumenten que
el rendiment escolar baixa a la
tarda i apunten que Ensenya-
ment s’estalviaria pagar el men-
jador als alumnes que ara usen
obligatòriament aquest servei
a l’estar escolaritzats fora del
seu municipi.

20.000 docents menys

D’altra banda, la previsió de
restricció de despesa del minis-
teri d’Educació determina que
el pròxim curs arrencarà amb
una plantilla de com a mínim
20.000 mestres i professors
menys a tot l’Estat. La setmana
passada, la consellera d’Ense-
nyament, Irene Rigau, va calcu-
lar que l’aplicació d’aquestes
mesures a Catalunya compor-
tarà la pèrdua de feina per a
cinc-cents interins (un 10%
d’ells, a Lleida).Així mateix, el
ministre José IgnacioWert va
apostar ahir per reformar l’es-
tatut docent i va dir que “a Es-
panya l’ingrés en la carrera do-
cent és atractiu des del punt de
vista econòmic, però deixa de
ser-ho després perquè té molt
pocs incentius”.

EDUCACIÓREFORMES

El Govern permetrà la jornada intensiva
matinal a l’ESO a instituts de Lleida
En aquells en què hi hagi consens, mentre ara tots els centres tenen tres tardes lectives

Ensenyament autoritzarà instituts de Lleida perquè el pròxim curs imparteixin totes les classes en jornada intensiva,
sempre que hagin arribat a un consens amb la comunitat educativa. Així ho va indicar ahir el director dels serveis
territorials, Miquel Àngel Cullerés. També va afirmar que tots els centres reduiran les tardes lectives de tres a dos.

Wert vetaràobtindre
el títol de secundària
ambalgun suspens

■ El ministeri d’Educació re-
visarà les condicions en les
quals els alumnes obtenen el
títol d’ESO, ja que la legisla-
ció actual ho permet fins i tot
amb tres suspensos.“Que al-
gú pugui titular-se sense ha-
ver aprovat totes les assigna-
tures no deixa de ser una co-
sa unamica singular”, va afir-
mar el ministre José Ignacio
Wert. La reforma que prepa-
ra el Govern central entraria
en vigor progressivament a
partir del curs 2013-2014.
Preveu reforçar les matèries
instrumentals (llengua, ma-
temàtiques i anglès) i rebut-
ja l’“excessiu grau” actual
d’elecció d’optatives i la pèr-
dua de la cultura de l’esforç.
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