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Educació vol establir una 
borsa de professorat única 
per a l' Alt Pirineu i Aran 
L'inici del curs escolar pels alum
nes de secundaria, batxillerat i ci
cles formatius va arrencar el 7 de 
setembre amb "tranquiHitat" i 
sense cap incidencia a les comar
ques de I'Ait Pirineu i Aran. Igual 
que a la resta del país la tenden
cia de matriculats ha estat infe
rior a I'ESO. 

Ramon Jordana, director deis 
Serveis Territorials del Departa
ment d'Educació a I'Ait Pirineu i 
Aran, va explicar que la voluntat 
és aconseguit el maxim d'auto
nomia possible i a mitja termini 
poder disposar d'una borsa de 
professorat única per les comar
ques de I'Ait Pirineu i Aran. Barre
ja de ca res d'alegria i nervis entre 
els alumnes que han comenc;:at 
el curs a l'lnstitut de la Pobla de 
Segur. 
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Jordana considera que les dis
tfmcies entre tot el territori de 
la veguería de I'Ait Pirineu ja són 
considerables i les comunicacions 
complicades per l'orografia i me
teorología del terreny. L'objectiu 
que es persegueix amb la idea 
d'una borsa de professorat úni
ca per la veguería de I'Ait Pirineu 
és l'arrelament deis professors al 
territori. El que sí que ja s'ha fet 
aquest curs escolar és comenc;:ar 

a agafar atribucions del departa
ment d'Educació de la comarca 
de la Cerdanya per comenc;:ar a 
treballar de manera autónoma. 
Tot i aixo, aquest any encara de
pendra administrativament de la 
demarcació de Girona. 

MÉS DOCENTS A CATALUNYA 

El conseller d'Educació, Josep 
Gonzalez-Cambray, va celebrar 
l'acord "historie" que va signar 
la setmana abans de l'inici de les 

Generalitat de Catalunya 
Con orcl p rala Formacló Contrnua 
d Catalunya 

classes amb els sindicats del co
mite de vaga i que permet la in
corporació de 3.500 professionals 
Amb tot, el nombre de docents a 
partir de 1'1 de gener sera el més 
alt de la historia de l'educació pú
blica del país: "Estem més com
promesos que mai amb l'educació 
pública a Catalunya", ha manifes
tat. Així, en menys d'un any i mig 
de legislatura es reverteix la reta
llada més important que quedava 
des de fa més de 10 anys. 

lota la plantilla (de 76.406 
mestres i professors) es podra be
neficiar d'aquesta reducció d'una 
hora lectiva, que es podra apro
fitar per dedicar més temps a la 
"coordinació de qualitat" i a fa
cilitar el debat pedagogic en mo
ments de canvi educatiu com !'ac
tual, ambla implantació deis nous 
currículums, ha subratllat el titu
lar d'Educació. A més, també es 
podra donar una atenció de més 
qualitat a les famílies. 

Fundaci6 COCll 

Foment vol que 
es minimitzi el 
desajust entre 
demandai 
oferta a l'FP 
Foment del Treball ha reclamat 
al Govern millorar l'orientació 
professional i "minimitzar el 
desajust" entre !'oferta i la de
manda de places d'FP. 

La patronal catalana recor
da que· hi ha unes 27.000 pla
ces d'FP per cobrir, mentre que 
20.000 estudiants estan sen
se vacant en la seva especiali
tat de preferencia, segons les 
dades d'Educació per al curs 
2022-2023. Per solucionar tot 
plegat, Foment ha proposat 
la creació d'un grup de treball 
específic que abordi els proble
mes d'assignació de places d'FP 
per així evitar que la problema
tica es converteixi en un "pro
blema estructural". "No donar 
resposta a un projecte de vida 
professional genera incerte
sa, decepció i desconfianc;:a en 
20.000 famílies", va apuntar. 

"Si la situació és torna es
tructural i no conjuntural, supo
saría un greu problema social i 
economic", va insistir Foment 
del Treball. " Cal un grup de tre
ball específic que analitzi la si
tuació i abordi les causes que 
ho provoquen i els possibles 
riscos a afrontar, perque, mit
janc;:ant els recursos necessaris, 
aporti solucionis on l'orientació 
professional sigui una prioritat 
inajornable", va apuntar. 
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