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La tornada al col·le a Catalunya
Dos col·legis encara tancats

Dos centres educatius del Priorat
es mantenien tancats ahir per
l’acumulació de neu i gel després del
temporal ‘Filomena’. Els centres de
Lleida, les terres de l’Ebre i l’Alt
Empordà van obrir amb normalitat.

39 alumnes afectats

Rutes sense servei

El tancament d’aquestes dues
escoles, la Licorella, a Gratallops,
i la Pius XII, al Molar, va afectar
un total de 39 estudiants
de primària, segons va informar
la Conselleria d’Educació.

presencialitat en la majoria dels
centres universitaris, a alguns estudiants els professors ja els han
passat els exàmens al format virtual. És el cas d’Alba Adzerias, estudiant de quart curs d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Geografia i Història de la
UB, a qui els seus professors ja li
han canviat l’avaluació al format
online. «No ens ha arribat cap comunicat des de la facultat
dient que els exàmens
passades les festes serien
online. Han sigut els mateixos professors els que
ens han avisat», afirma.

Sistema mixt

Imatges penjades a les xarxes
per estudiants
de tot Espanya
on es veuen aules plenes i passadissos plens.

Al Campus Sabadell de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, on Laura Rodríguez cursa la carrera
de Gestió Aeronàutica,
tant el rectorat com l’Escola d’Enginyeria sí que
es van pronunciar sobre
això després de les noves
restriccions de la Generalitat i mantenen els exàmens presencials segons el professorat ho tingui previst. A ella,
n’hi han canviat algun. «Almenys en les assignatures que
faig sí que se’ns ha canviat la
modalitat de presencial a online i
s’ha avisat amb més o menys
antelació, amb entre tres dies i
dues setmanes».
Les tres universitàries coincideixen que la mobilitat és un risc
que les autoritats no han tingut
en compte. Rodríguez recorda,
per exemple, que «la gent que va
a la universitat arriba de tot Catalunya, de les Balears i de la resta
d’Espanya» i que, «venint tota
aquesta gent a un mateix lloc», no
s’entén la decisió de mantenir
exàmens presencials «perquè
afavoreix el contagi i la dispersió
del virus». Adzerias, d’altra banda, creu que és una irresponsabilitat: «Molts no vivim a prop de la
universitat i les restriccions de
mobilitat no s’han tingut en
compte. A més ens posen en perill
a nosaltres i també a les persones
que tenim al voltant». n

Per culpa del temporal continua
suspès parcialment el servei de
transport escolar en sis comarques:
Conca de Barberà, Baix Camp,
Priorat, Tarragonès,
Alt Urgell i Pallars Jussà.

Cada comunitat haurà de fixar ara les dates
exactes de les proves d’accés a la universitat,
que tindran una durada màxima de quatre dies.

La selectivitat
del juny tampoc
podrà ser virtual
EL PERIÓDICO
Barcelona

Els estudiants de segon de
batxillerat que aspirin a ingressar a la universitat el curs
vinent s’hauran d’examinar
de la selectivitat de manera
presencial abans del 18 de
juny, segons recull l’ordre ministerial publicada dimecres al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
En les pròximes setmanes cada comunitat autònoma haurà
de determinar les dates exactes dels exàmens i, sobretot,
les mesures de seguretat que
s’adopten per evitar contagis
de coronavirus.
No està previst, en aquesta
ordre ministerial, que hi hagi
una alternativa telemàtica ni
online, com sí que constava al
primer esborrany que es va donar a conèixer el novembre
passat. El document recull ara
que, «tenint en compte la situació d’emergència de salut
pública ocasionada per la Covid-19, [les administracions
educatives, en col·laboració
amb les universitats] vetllaran
perquè s’arbitrin els procediments necessaris per garantir
la seva normal celebració en les
dates previstes.
L’ordre també posa data a la
realització dels exàmens, indicant que «les proves hauran de
finalitzar abans del dia 18 de
juny del 2021» i que «els resultats provisionals de les proves

seran publicats abans del 25 de
juny». Això suposa realitzar els
exàmens en les dates habituals
i no més tard, com va passar
l’any passat, quan els exàmens
es van celebrar ja el mes de juliol (per a més agonia de tots els
estudiants que s’examinaven).
Les proves tindran «una durada d’un màxim de quatre dies»,
però «en aquelles comunitats
amb llengua cooficial tindrà,
preferentment, una durada
màxima de cinc dies».

Tipus d’examen
Com ja va passar l’any passat,
només hi haurà «una única
proposta d’examen amb diverses preguntes», però els alumnes podran elegir quines contestar. Així, el nombre de preguntes es fixarà de manera que
«permeti a tot l’alumnat aconseguir la màxima puntuació en
la prova», per garantir la igualtat d’oportunitats tant si les
classes durant el curs han sigut
presencials o a distància.
L’ordre estableix també que
cada una de les proves constarà
de «preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l’alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa». Així mateix es podran
utilitzar preguntes d’opció
múltiple, és a dir, de tipus test,
«sempre que en cada una de les
proves la puntuació assignada
al total de preguntes obertes i
semiobertes arribi com a mínim al 50%». n
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SALUT | La tercera onada del coronavirus

pogut reincorporar tres professionals més després d’haver donat negatiu en les PCR portades a
terme ahir. Anteriorment ja s’hi
havien incorporat quatre treballadors més.
La comissió de seguiment del
brot, que es va reunir ahir, va assenyalar que els 16 residents que
el cap de setmana passat es van
traslladar a la residència Colisée
d’Igualada (Anoia) «es troben
estables», tot i que s’han aïllat
dos que han donat positiu.

A la localitat del Tarragonès, la xifra de morts puja a 19 persones des del 9 de
desembre. A la del Solsonès, el brot ha afectat també el 57% de la plantilla.

Els geriàtrics de Solsona i de
Salou sumen 33 defuncions
EL PERIÓDICO
Barcelona

La xifra d’avis morts en residències a Catalunya ha comptabilitzat dos registres preocupants els
últims dies: el geriàtric STS de
Salou (Tarragonès) ja ha notificat 19 morts i la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona (Solsonès) va comunicar
ahir la defunció de dos usuaris,
de manera que suma 14 persones
mortes en aquest centre.
En el cas de Salou, segons va
informar la Conselleria de Salut,
dels 134 jubilats ingressats a
l’inici del brot, 94 van donar positiu. En les últimes proves PCR
fetes aquesta setmana, 18 pa-

cients que havien donat positiu
ara han donat negatiu; set pacients han donat negatiu els dos
cops i 12 han sigut derivats a hospitals o altres centres.
El brot en aquestes instal·lacions, declarat oficialment el 9
de desembre, ha afectat també
45 treballadors que s’han anat
reincorporant a mesura que han
guardat quarantena fins a donar
negatiu.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Solsona va informar ahir a
través d’un comunicat que en
aquests moments hi ha 54 residents positius a la residència Pere Màrtir Colomés i que el brot ha
afectat el 57% de la plantilla,
formada per 74 professionals.
En les últimes 24 hores s’han

El precedent de Tremp
Ferran Nadeu

Un sanitari sosté la mà d’un avi en un geriàtric.

Els dos casos se segueixen amb
molta atenció després del terrible precedent registrat a la residència de Tremp (Pallars Jussà), en la qual un brot de coronavirus mal controlat va acabar
amb la vida de 61 residents, el
40% dels usuaris. El cas, que ara
està sent investigat per la Fiscalia
de Lleida per un presumpte homicidi imprudent, va tornar a
posar la gestió dels greiàtrics en
el punt de mira.
A Tremp, aquesta setmana
s’ha sabut que la Fundació Fiella
ha perdut la gestió del centre,
que s’ha traspassat provisionalment a la Fundació Sant Joan de
Déu després que l’empresa GSS,
dependent de Salut, va agafar les
regnes del geriàtric durant el pic
de la crisi sanitària. n

