
osep González-Cambray
(Lleida, 1972) ha pres el
relleu de Josep Bargalló
com a conseller d’Educa-

ció. La conselleria no li és desco-
neguda, ja que la passada legis-
latura va ser el director general
de Centres Públics, càrrec que
va compaginar amb el de presi-
dent del Consorci d’Educació de
Barcelona. Ha estat una de les
cares més visibles del Departa-
ment en la gestió de la pandè-
mia en l’àmbit educatiu.

Quin balanç fa d’aquest curs?
Ha estat el curs més diferent
que hem tingut mai, absoluta-
ment inesperat. Teníem clar
que les escoles havien d’estar
obertes. No pots garantir la
igualtat d’oportunitats si l’esco-
la no és presencial. L’inici del
curs ens va trobar amb la feina
feta per les administracions i
sobretot pels 5.430 centres
educatius, que tenien ja els
plans d’organització per tal
de donar resposta a totes les
mesures de seguretat i preven-
ció. Ha estat un exemple d’èxit
col·lectiu i de país, compartit
amb els professionals de l’edu-
cació, equips directius o mes-
tres i professors, però també
amb les famílies i l’alumnat i els
ajuntaments. Jo crec que no
tornarem a l’escola d’abans de
la pandèmia, haurem d’incorpo-
rar tot el que hem après amb la
Covid.

J

La pandèmia ha provocat un re-
trocés educatiu? 
En podríem córrer el risc, però
no passarà perquè al Departa-
ment desplegarem les políti-
ques perquè no passi.

Què hem après amb la Covid?
Que el sistema educatiu és un
servei públic essencial. Com que
ens hi hem hagut d’adaptar
hem hagut de ser més creatius.
Hem hagut de trobar solucions
pedagògiques havent d’aplicar
mesures sanitàries, i tenim
molts reptes. Hem de donar res-
posta a com eduquem darrere
d’una pantalla. Hem après que
equitat i qualitat educativa són
indestriables. Hem desplegat
un pla de millora de les oportu-
nitats educatives, ja que la Co-
vid també ens ensenya que els
recursos han de ser adaptats a
les necessitats de cada centre.
Hem après que les decisions en
l’entorn educatiu han de tenir
l’alumne com a protagonista i
que els lideratges són compar-
tits amb els centres, que són els

que coneixen els alumnes.

Però això ja se sabia.
Evidentment, però la pandèmia
ens ha servit per aplicar-ho.
Hem de continuar amb les polí-
tiques que hem engegat i aprofi-
tar tot el que hem après per fer
un pas endavant en la transfor-
mació educativa.

Un dels canvis d’aquest curs ha
estat la reducció de la ràtio. Es
podrà mantenir quan passi la
pandèmia?
Aquest curs hem incorporat
8.000 professionals més, hem
desplegat un pla de millora
d’oportunitats educatives i el
pla d’educació digital. El curs vi-
nent mantindrem tots aquests
recursos, encara no hem supe-
rat la pandèmia. Màxima pru-
dència, i en funció de la situació
de la pandèmia i del calendari
de vacunació veurem com po-
dem flexibilitzar mesures. Man-
tenim l’oferta dels grups de P3
tot i tenir 3.200 alumnes me-
nys. A 650 escoles començaran

i seguiran el curs amb una ràtio
inferior a 25. No reduïm el
grups sinó les ràtios de P3, i fem
una distribució equilibrada de
l’alumnat. Això tindrà continu-
ïtat en els cursos posteriors.

El curs 2022/2023 es mantin-
drà el reforç de professionals?
Encara no estem en disposició
de saber-ho. En tot cas, el que
hem de fer ara és desplegar polí-
tiques educatives i ja ho veu-
rem. Dins dels recursos addicio-
nals per la Covid hi ha perfils
professionals orientats a l’esco-
la inclusiva, i el que fem és con-
tinuar desplegant, com a priori-
tat del Departament, el decret
d’escola inclusiva. Aquí cal més
recursos.

El curs vinent serà necessària
la mascareta?
No ho sabem, perquè aquesta
decisió l’han de prendre les au-
toritats sanitàries. Des del punt
de vista pedagògic, com més
aviat puguem treure la masca-
reta, millor. Hi ha mesures que
flexibilitzem el curs vinent. No
es prendrà la temperatura a
l’entrada de l’escola, al pati es
podran relacionar diferents
grups bombolla... Sí que man-
tindrem la ventilació, perquè
funciona molt bé. Alguns cen-
tres ens diuen que algunes me-
sures que s’han aplicat aquest
curs els agraden i les mantin-
dran, com entrades i sortides
esglaonades i reunions telemà-
tiques amb les famílies. Les de-
cisions pedagògiques s’han de

prendre des dels centres per do-
nar resposta al seu projecte
educatiu.

Com s’adaptaran els recursos a
les necessitats de cada centre?
Donarem les eines a cada cen-
tre en funció de les necessitats.
N’hi ha que necessiten més re-
cursos formatius a mida, altres
recursos de plantilla a mida, al-
tres recursos digitals a mida...
Preguntarem als centres, parla-
rem, dialogarem i ens escolta-
rem, i amb la informació que
ens arribi prendrem les millors
decisions. Aquests dies estem
renovant l’equip del Departa-
ment i incorporem noves mira-
des. S’incorporen com a direc-
tors generals professionals que
venen de centres, que la setma-
na passada estaven de directors
en instituts o escoles.

Què voleu incorporar de la seva
experiència?
Volem prendre decisions tenint

“La transformació
educativa és
imprescindible”

Rosa M. Bravo
BARCELONA

Josep González-Cambray Conseller d’Educació

EIXOS · “Estructurarem la transformació, tindrem fermesa contra la segregació i acompanyarem
emocionalment” FORMACIÓ · “Hem decidit fer un canvi per prestigiar l’FP en la línia de la qualitat
dels centres” EQUITAT · “No pots garantir la igualtat d’oportunitats si l’escola no és presencial”

❝❝Amb la Covid
hem après que
el sistema educatiu
és un servei
públic essencial

Des del punt de vista
pedagògic, com més
aviat puguem treure
la mascareta
a les aules, millor

El conseller, fotografiat als
jardins del Departament
d’Educació ■ ORIOL DURAN

Transmissió

0,93
Dada anterior: 0,91

Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1
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L’indicador hauria
d’estar en 1.000
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Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus
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coneixement del que passa als
centres. Volem arribar, a nivell
de comunicació i de participa-
ció, als 5.430 centres educatius.
No només a través de les direc-

cions sinó directament als
130.000 professionals. I això es
veurà la setmana vinent amb
una acció que estem preparant.
La Covid ens ha ensenyat l’ es-

perit de treballar en equip i i
d’èxit compartit i col·lectiu. Do-
narem resposta als reptes de
l’educació com més ens impli-
quem tots.

Per a què ha servit l’increment
del pressupost del 2020?
Bàsicament per pagar aquests
recursos addicionals. Aquest
2021 tindrem el pressupost
prorrogat, i el que pretén el go-
vern i el president és que els re-
cursos per a educació en el pres-
supost del 2022 s’incrementin
de manera important. Hi ha un
àmbit en què invertirem molts
recursos econòmics, i que for-
ma part de l’acord de govern ,
que és la gratuïtat del 0-3. L’ob-
jectiu és acabar la legislatura
amb la gratuïtat de les escoles
bressol públiques.

El sector privat està molt alar-
mat perquè veuen perillar la se-
va viabilitat si s’incorpora el P2
dins de les escoles. Com es tre-
ballarà amb les privades?
Hi ha 857 escoles de corpora-
cions locals, 42 del Departa-
ment d’Educació, perquè no és
competència nostra, i 653 esco-
les privades. Dissenyarem, defi-
nirem i avançarem cap a la gra-
tuïtat tenint en compte aquest
mapa actual. Haurem de seure i
parlar amb tothom per veure

com podem donar resposta a
aquesta gratuïtat a través de les
places existents.

Amb concertació com es fa en
altres etapes?
Hi estem començant a treba-
llar.

Es millorarà el finançament de
l’escola concertada?
El sistema educatiu de Catalu-
nya té titularitat pública i titula-
ritat concertada. Diàleg, però
no farem cap tipus de discrimi-
nació. Avançarem cap al desple-
gament del decret d’admis-
sions, bàsicament el curs
2022/2023, i del decret de con-
certs. L’alumnat que s’incorpo-
ra amb necessitats socioeconò-
miques, a l’escola pública o a la
concertada, anirà acompanyat
de la dotació de recursos neces-
sària. La memòria econòmica
del decret d’admissió així ho es-
tableix.

Què es farà en la segona fase
del pla digital, un cop lliurats

Passa a la plana següent

❝És molt important
lluitar contra la
segregació i
desplegar eines
perquè vagi minvant

❝L’objectiu és acabar
la legislatura amb la
gratuïtat de les
escoles bressol
públiques

L’APUNT

La Ricarda, símbol
dels nous temps

no massiu, energies netes. Per això hem pres la prime-
ra decisió de volada, col·lectiva, unànime, entre patro-
nals, dirigents, líders d’opinió i populatxo: respectarem
la llacuna natural i biodiversa de la Ricarda. Al Cercle
d’Economia, a Pimec, a Foment, a Aena, al Parlament,
a les tertúlies, als bars, tothom l’anomena: la Ricarda,
la Ricarda, la Ricarda. Tothom ho celebra.Xavier Miró

Necessitàvem un símbol dels nous temps. Temps de
sortida d’una pandèmia que ens ha canviat la visió del
món i de la sostenibilitat de les ciutats, de l’economia,
de la mobilitat urbana i internacional, del turisme. I ca-
talans i espanyols, tots units fem força, ens hem posat
d’acord. Amb els fons Next Generation transformarem
el món: indústria i transport no contaminants, turisme
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els ordinadors a la primera?
Disposar de les eines informàti-
ques és necessari però no sufi-
cient, no serviran de gaire si no
li donem una aplicació pedagò-
gica. Ara el repte és la formació,
els recursos i l’acompanyament.
I com l’educació digital comple-
menta l’educació presencial pe-
dagògicament. No es tracta que
la substitueixi sinó que la com-
plementi. El repte és que l’edu-
cació digital entri a les aules de
manera transversal.

Quins són els principals eixos
de la legislatura?
Continuar la transformació
educativa, que sigui estructural
del sistema. L’altre és que les fa-
mílies triïn l’escola en funció del
projecte educatiu i no pas en
funció dels companys amb qui
anirà. Haurien d’escollir l’escola
que tenen al costat de casa per-
què totes són bones. És molt im-
portant lluitar contra la segre-
gació i desplegar eines per tal
que la segregació vagi minvant i
desapareixent. Són horitzons
cap als que hem de caminar. Els
meus principis com a conseller
són diàleg, ja que junts som més
forts que per separat, i fer que
les coses passin.

Per què és tan important la
transformació educativa? Algu-
na cosa falla en l’escola actual
que s’ha de transformar?
No. La transformació educativa
no només és important sinó im-
prescindible. No és que abans
ho féssim malament, en abso-
lut. El que passa és que el que fè-
iem ara no serveix. Perquè no
podem educar els nostres in-
fants de la mateixa manera que
s’educava fa vint o trenta anys.
Requereixen actituds i aptituds
en una societat canviant que no
necessitaven abans. L’ensenya-
ment ha de ser competencial i
emocional, no n’hi ha prou ad-
quirint coneixements, que són
imprescindibles; han de ser ca-
paços d’adquirir habilitats de
com fer les coses, de com ser
persones i de com convivim. I
això passa per formació del pro-
fessorat, recursos adaptats per
a cada escola, per equips amb
molta estabilització de plantilla.

Molts centres han iniciat
aquest canvi per iniciativa de
l’equip docent o de la direcció. 
Sí, i la idea és fer-ho estructural
i sistèmic des del Departament.

Així com a primària i secundà-
ria s’ha començat, el batxillerat
continua sent molt finalista i
encotillat per la selectivitat. 
Aquest és un molt bon exem-
ple. Si nosaltres preparem els

alumnes per superar els reptes
que es trobaran al llarg de la se-
va vida hem de ser capaços de
fer que el batxillerat no només
estigui orientat a superar un
examen. Per això per al curs
22/23 canviarem el currícu-
lum de primer de batxillerat
perquè s’adapti millor a l’alum-
ne i hi hagi menys abandona-
ment.

La selectivitat canviarà molt?
Ho treballarem amb el Departa-
ment d’Universitats.

I pel que fa a l’FP?
El meu objectiu és que aquesta
sigui la legislatura de la forma-
ció professional. Aquest any
hem augmentat un 20% la pre-
inscripció als centres d’FP. Te-
nim un repte molt important
per millorar l’oferta de l’FP, es-
tem avançant en la línia de te-
nir centres especialitzats en FP
que siguin referents. Aposta-
rem per la formació dual, que
s’ha mantingut malgrat la pan-
dèmia tot i la dificultat de mol-
tes empreses. El nostre objectiu

és acabar la legislatura amb un
30% de formació dual, alineat
amb la mitjana europea. Abans
de la pandèmia estàvem en un
18%. Aquest any hem fet una
prova pilot voluntària en què
han participat 75 centres pú-
blics i el 50% dels privats per
implantar la formació dual, i el
curs vinent tots els centres edu-
catius d’FP oferiran la formació
dual. Hem decidit fer un canvi
per prestigiar l’FP en la línia de
la qualitat que estan oferint els
centres. Després dels cicles for-

matius de grau superior la in-
corporació al món del treball és
altíssima.

Quina taxa d’ocupabilitat té?
L’atur és del 10% dels que tenen
un cicle superior, mentre que el
de la joventut fins als 24 anys és
del 28%. Cal destacar també
que cada cop tenim més accés a
la selectivitat a través de l’FP,
no només del batxillerat.

Els estudiants viuen el batxille-
rat amb molta tensió i estrès.
Sí, i això no pot ser. Han de pas-
sar un any motivats, implicats, i
donant el millor d’ells mateixos
a l’aula. Però no estressats.

Diversos agents alerten de com
la pandèmia està afectant la
salut mental de les persones.
Les principals línies de la legis-
latura són estructurar la trans-
formació educativa, fermesa
contra la segregació i mesures
com l’acompanyament emocio-
nal i orientador de l’alumnat.

El pla de salut mental fet amb
Salut s’ha començat a aplicar?
Tenim el programa Salut Esco-
la, amb eixos com l’atenció do-
miciliària per motius de malal-
tia i vacunació a les escoles.
L’objectiu és que el focus sigui el
vessant emocional de l’alumne.
Ens en sortirem si som capaços
d’incorporar aquests valors de
manera transversal. Això no
passa per fer només xerrades
als alumnes. Volem unes esco-
les més verdes, més socials, més
democràtiques, i hem de ser ca-
paços d’impregnar d’aquests va-
lors el sistema educatiu.

També lliures de violències.
A principis de setmana la unitat
de suport a l’alumnat en situa-
ció de violència tenia recollits
183 casos. Aquesta setmana
hem posat en marxa un aplica-
tiu web que fa més fàcil i senzill
el fet de denunciar. Si no detec-
tem no podem actuar. Quan re-
bem la denúncia s’assigna un
professional de la USAV que co-
mença de manera immediata el
seguiment del cas i la interlocu-
ció amb els agents implicats
perquè al més aviat possible, si
cal, es prenguin les mesures
perquè la violència s’aturi.

Aquesta setmana s’ha conegut
un cas molt extrem, a l’escola
Pare Manyanet de Sant Andreu,
del suïcidi d’una alumna.
Hem donat instruccions per ac-
tuar amb la màxima contun-
dència i de seguida. Hi ha una
investigació per actuar en el cas
que s’hagi de fer. Contrastem
què passa i llavors s’actua de
manera proporcionada a la si-
tuació concreta. ■

Josep González-Cambray Conseller d’Educació

Ve de la plana anterior

González-Cambray, durant l’entrevista al seu despatx ■ ORIOL DURAN

No podem educar
els nostres infants de
la mateixa manera
que s’educava fa
vint o trenta anys

❝ ❝Les famílies haurien
d’escollir l’escola
que tenen al costat
de casa, perquè
totes són bones

❝El meu objectiu és
que aquesta sigui
la legislatura
de la formació
professional
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