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L’Estat permetrà a les comunitats La Fapac demana a tots
augmentar les plantilles docents els partits que deroguin
la Llei d’Educació

GIRONA | EFE/DdG

El secretari d'Estat d'Educació,
Formació Professional i Universitats, Marcial Marín Hellín, va aunciar a Àvila que el Ministeri possibilitarà que les comunitats autònomes convoquin oposicions per
13.000 noves places de mestres en
2016. Marín Hellín va participar en
un acte per analitzar l'actualitat del
sector educatiu espanyol. Coincidint amb el Dia Mundial del Docent, es va referir a aquest col·lectiu de 670.000 persones com la
«pedra angular» i «el pilar fonamental de l'Educació», abans de
recordar que els Pressupostos de
2016 contemplen una taxa de reposició del 100 per cent.
Aquesta mesura suposa la possibilitat que les comunitats autònomes convoquin oposicions el
proper estiu per 7.500 professors
de Primària i altres 6.500 en ensenyaments mesurats, tal com va
explicar el secretari d'Estat, qui va
qualiﬁcar aquest pas com «una
gran notícia». Per a Marcial Martín Hellín, aquesta notícia «permetrà que milers i milers d'interins
puguin posar-se a estudiar» davant
la convocatòria que les comunitats
autònomes podran fer per al proper període estival.

Els salaris dels professors
d’educació primària i
secundària van augmentar
l’últim any a 23 països

Des del seu punt de vista, es
tracta d'una mesura que pretén
«retornar l'estabilitat a les plantilles» i «la il·lusió als centenars de
milers d'interins per a les especialitats de Primària-Infantil i ensenyaments mitjans».
El secretari d'Estat va destacar
com d'aquesta manera, es pretén
«retornar els esforços» realitzats
pels docents durant l'època de
«vaques ﬂaques», juntament amb
altres iniciatives entre les quals es
va referir a la pujada salarial de l'1
per cent o la devolució del 25 per
cent de l'extra de 2012. A tot això
se sumarà una nova mesura inclosa als pressupostos generals
de l'Estat, en els quals en pujar la
taxa de reposició per sobre del 50
per cent, les ràtios màximes d'alumnes per classe descendiran
«en tots els nivells educatius».
Aquesta situació propiciarà la contractació d'1.600 nous professors
perquè «atenguin degudament a
aquests nous grups d'alumnes

més reduïts», amb l'objectiu d'oferir «més qualitat» en l'ensenyament.

 La federació es veu

legitimada a cridar a la
desobediència després
Sous dels professors
D’altra banda, els salaris dels de les eleccions del 27-S
professors d'educació primària i
secundària van augmentar en l'últim any en 23 països europeus, entre ells Espanya, segons un informe de la Xarxa Eurydice publicat
per la Comissió Europea (CE).
Els països europeus que millor
retribueixen als seus professors de
primària són Alemanya i Portugal,
on els salaris mínims dels docents equivalen, respectivament,
a un 129 % i 139 % de la renda per
càpita. Per contra, els Estats on els
professors de primària estan pitjor pagats són Lituània i Romania,
en els quals la retribució mínima
aconsegueix només el 32 % i el 41
% de la renda per càpita.
Respecte als professors d'educació secundària, els salaris mínims són inferiors a la renda per
càpita en més de la meitat de països del context europeu. Turquia
(159 %) i Espanya (151 %) són els
estats on es registren les ràtios
més altes, mentre que Lituània (32
%), Letònia (42 %) i Romania (44
%) acaparen les més baixes.

BARCELONA | ACN/DdG

La Federació d'Associacions de
Pares d'Alumnes de Catalunya, la
FaPaC, reclama que les forces polítiques que formaran govern a
Catalunya es comprometin a derogar la LOMCE. «S'ha de parlar
amb les forces que governaran i
dir-los que llencin la LOMCE a la
paperera», va assegurar el president de l'entitat, Àlex Castillo. La
FaPaC es veu legitimada a cridar a
la desobediència perquè les eleccions catalanes, segons Castillo,
han demostrat que el PP, «únic
avalador» de la reforma educativa,
té un suport minvant a Catalunya.
»La LOMCE aviat serà paper mullat», va augurar el president de la
FaPaC després d'una assemblea
que va agrupar una setantena
d'AMPA.
Pel que fa a la desobediència, la
federació considera que s'ha de
vertebrar «a nivell de famílies»,
també fent desobediència a les

MIFAS

Mifas presenta la seva nova
escola d’esport adaptat a
nens amb discapacitat física
GIRONA | DdG

Aquest divendres passat i a la
Sala de Premsa del Pavelló de
Fontajau de Girona, Albert Carbonell, president del Grup MIFAS i Carlos Bermúdez, coordinador de la Secció Esportiva de
l’entitat, van presentar la nova Escoleta MIFAS, una escola d’esport
adaptat adreçada a nens/es i joves
amb discapacitat física a partir de
8 anys que vulguin practicar un esport. Carbonell va destacar que
són dos els principals objectius d’a-

quest projecte. Per una banda, millorar la qualitat de vida
dels menors amb discapacitat a
través de la pràctica esportiva,
promovent la igualtat d’oportunitats des d’edats precoces i entenent
que l’esport no és només una activitat física, sinó un espai excel·lent
per introduir valors i permetre
desenvolupar habilitats físiques i
psíquiques als que el practiquen.
I per l’altra omplir el buit d’esport
adaptat per a nens de la demarcació de Girona.

proves que es puguin fer englobades per la llei orgànica. «És una
llei morta i no cal fer perdre el
temps fent proves que no serviran
per res», va aﬁrmarel president
de FaPaC, que creu que «el que ara
és legal, aviat no ho serà». «És
una llei en vigor però està absolutament 'ﬁniquitada», va reblar
Castillo, que també va demanar intel·ligència a l'hora d'aplicar les
normes per no «marejar amb aplicacions absurdes».«Volem que
s'obri un nou parèntesi: un nou espai en què parlarem amb qui sigui
per intercanviar opinions», va assegurar Castillo, que va augurar
que amb el canvi de panorama polític «l'escenari serà diferent» i les
posicions «molt conservadores»
quedaran bandejades i canviades
per posicions més centrades i
«més en acord amb la societat catalana».Durant l’assamblea de dissabte passat, els membres de les
AMPA van elaborar un full de ruta
que els assistents van aprovar. Entre els temes destacats, a més de la
derogació de la LOMCE, van aprovar reclamar una agenda política
per combatre la pobresa infantil
ipotenciar l’escola pública, entre
d’altres qüestions.

Un moment de la presentació de l’escola a les famílies.

