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Problemes en l’educació superior

LLL

Centenars de professors veuen que
la seva especialitat no té sortida

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Els graduats diuen
que les facultats
no van avisar que
les noves no puntuen
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

E

33 Imatge d’una classe a la facultat de Formació del Professorat de la UB, el novembre passat.

El Síndic analitza
si s’ha comès un
greuge formatiu
33 L’adjunta del Síndic de Greu-

ges per a la Infància, Maria Jesús
Larios, va confirmar ahir que la
seva oficina ha rebut també
aquests dies diverses queixes de
mestres acabats de graduar,
afectats pel cas de les mencions,
i va assegurar que han iniciat una
investigació per determinar «si
s’ha produït un greuge en la formació d’aquestes persones i
emetre una recomanació per, un
cop arribat el cas, corregir i millorar la situació».

seus alumnes al mercat laboral, «no
és competència de la universitat determinar les vies d’ingrés a la professió».
Batalla assegurava que quan es van dissenyar els
plans d’estudis de l’actual grau, entre els anys 2007 i 2009, les facultats
no sabien «encara com quedaria l’accés a les especialitats docents ni quin
paper tindrien les mencions. El degà
va negar, no obstant, que no s’hagués informat sobre això els estudiants.
¿Tan greu és que hi hagi mencions no homologades? «Per als afectats és greu, sí. Alguns tenen la sensació d’haver estudiat en va», lamenta
David de las Heras, secretari d’ensenyament públic a la UGT a Girona.
SENSE INSTRUCCIONS /

La universitat perd 34.000 alumnes
després de la pujada de taxes
Educació va concedir
beca a 8.600 estudiants
menys el curs passat
ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

El nombre d’alumnes matriculats a
les universitats ha caigut dràsticament en paral·lel a l’encariment de
les taxes, que a Catalunya van pujar gairebé el 67% el curs 2012-2013,
més del triple que l’increment mitjà a Espanya entre aquest curs i l’ac-

El Parlament
exigeix un pla
contra les
llistes d’espera
quirúrgiques

DANNY CAMINAL

La borsa de treball
d’Ensenyament no
accepta les mencions
creades per Bolonya

ls joves que van acabar el
curs passat els estudis de
Magisteri han topat amb
un nou i inesperat escull:
les especialitats que molts d’ells van
cursar durant la carrera (des de la
implantació de Bolonya, es denominen mencions) resulta que no estan
homologades per Ensenyament.
Amb l’obertura aquesta setmana de
la borsa de treball de professors interins, tancada des del juny del 2011,
molts dels que es van titular l’any
passat s’han trobat que les mencions que ells van estudiar no comptabilitzen com a mèrits, cosa que, a
l’hora d’optar a una plaça, els situa
en inferioritat de condicions respecte a la resta de companys del seu curs
i pràcticament tots els de promocions anteriors.
Els joves afectats –uns centenars a
tot Catalunya– denuncien que les seves facultats no van informar degudament sobre què podia passar amb
les especialitats i Ensenyament assegura que totes la mencions que es
corresponen amb les antigues especialitats (les que s’impartien abans
de Bolonya, com anglès, educació física, música...) sí que han estat reconegudes.
Des de les facultats, Albert Batalla, degà de Formació del Professorat
de la UB, argumentava, en una carta
del 26 de gener passat, que, malgrat
estar intentant millorar l’accés dels
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tual. La radiografia Dades i xifres del
sistema universitari, presentada ahir,
revela que aquest curs hi ha 14.000
alumnes matriculats menys i que
el passat, el primer de l’era Wert i en
què es va produir l’augment més important de taxes, el descens va ser de
20.000 estudiants.
A més, el 2012-2013 es va tancar
amb un descens de 8.671 becats. Va
ser la primera vegada des del 20062007 que va disminuir el nombre
d’estudiants amb ajudes a la universitat espanyola. I això que el Ministe-

ri d’Educació no ha facilitat encara
les dades corresponents al curs actual, en què ha entrat en vigor un nou
decret que endureix encara més els
requisits acadèmics i redueix fins a
la meitat la quantia de la part fixa de
les ajudes.
INCÒGNITA / El secretari general d’Uni-

versitats, Federico Morán, es va limitar a comentar que aquest any s’han
registrat 529.000 sol·licituds de beques, però encara no es coneix quantes se n’han concedit. Tampoc se sap

«Un estudiant acabat de graduar en
primària amb una menció en tecnologies, per exemple, únicament pot
optar a una plaça de mestre generalista, perquè la seva especialitat
no està reconeguda, quan un company de classe amb menció en anglès, pot presentar-se a dues places,
la de generalista i la d’especialista
en llengua estrangera, amb la qual
cosa les seves possibilitats de trobar
feina són més elevades», explica De
les Heras.
Pot succeir, fins i tot, que un especialista en educació física pugui arribar a fer classes de matemàtiques,
quan, en canvi, un mestre que ha obtingut una menció en aquesta matèria (la UAB la imparteix tot i no estar
homologada) no hagi trobat ni tan
sols feina. H
quants alumnes hauran de tornar
l’import de les beques del curs passat, al no haver aprovat la meitat
dels crèdits, com va imposar per decret José Ignacio Wert.
Morán va vincular el descens
d’alumnes amb la caiguda demogràfica entre la població dels 18 als 24
anys, i va defensar que la pujada de
les taxes i de la notes per obtenir beca «no han suposat la debacle que alguns auguraven». Fins i tot, a l’estil
del màxim responsable d’Educació,
va defensar que la pujada ha tingut
«un efecte positiu», ja que ha fet que
els alumnes siguin «més racionals»
i es matriculin únicament d’aquelles matèries que creuen que poden
aprovar. A més, «s’evita tenir classes
on només hi van la meitat dels alumnes», va afegir. H

El ple del Parlament va aprovar
parcialment ahir una moció de
la CUP que exigeix al conseller
de Salut, Boi Ruiz, la presentació
abans d’un mes d’un pla de xoc
amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera quirúrgiques i diagnòstiques. Aquest pla de xoc, especifica el text de la moció sobre
«conseqüències sanitàries de les
retallades», haurà de servir per
complir, «com a mínim», els terminis que ja havia fixat el Parlament en anteriors mocions i que,
en el cas de les proves diagnòstiques, és d’un màxim de 15 dies
(en les preferents) i de tres mesos
(en les ordinàries).
La cirurgia no urgent acumulada és un dels greus problemes
que evidencien les dificultats de
la sanitat catalana. Els 64 hospitals públics de Catalunya acumulen actualment una demora
quirúrgica que afecta un total de
180.000 pacients, dels quals uns
79.000 esperen una de les 14 intervencions amb un termini màxim de retard garantit. En total,
a la cua hi ha 30.000 malalts més
que el 2010. H

assaltant detinguda

Una dona
encanona
un mosso
a la comissaria
de Sant Cugat
ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Una dona va ser detinguda ahir
a Sant Cugat del Vallès després
que, sense cap motiu aparent, encanonés amb una pistola l’agent
que custodiava l’entrada de la comissaria de Mossos d’Esquadra.
En un primer moment, al veure’s amenaçat, l’agent va entrar
a l’habitacle on es pren la identificació dels visitants al recinte,
l’espai conegut com a peixera, cosa que va fer que l’agressora anés
darrere seu i intentés entrar-hi.
Al veure que el policia tancava la porta, la dona va fer un salt
per accedir a l’interior, però, una
vegada dins, el mosso va aconseguir immobilitzar-la i detenir-la.
La policia autonòmica investiga
les causes de l’acció i no descarta que la dona pateixi algun trastorn mental. El posterior examen
de l’arma va demostrar que era
una pistola simulada. H

