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Inici de curs
El nou curs escolar 2022-2023 a Catalunya arriba amb força
canvis. Són unes novetats que ja s'han notat des de setembre.
Ja fa unes quantes setmanes que vam començar aquest nou curs a l' institut i hi
ha hagut uns canvis molt importants.
Els primers a començar el curs escolar, com sempre, van ser els alumnes de
educació infantil i primària, que van començar el 5 de setembre. Per als
alumnes de ESO, batxillerat, cicles formatius de formació professional bàsica,
de grau mitjà i superior el curs va començar el 7 de setembre de 2022. També
el 7 de setembre van començar les classes d'arts plàstiques i disseny, d'arts
escèniques, ensenyaments artístics de règim especial, graus professionals de
música i dansa, ensenyaments esportius i els ensenyaments de centres i aules
de formació d'adults.

Per què el departament d'educació ha avançat el curs?
El president de la Generalitat, acompanyat del conseller d’Educació, ha destacat
que el nou calendari escolar s’aplica per “facilitar la conciliació familiar i millorar
l’aprenentatge dels alumnes”. Recalca que té "un objectiu pedagògic en la
igualtat d’oportunitats per millorar la conciliació i amb una perspectiva de
gènere, pensant en les famílies monoparentals”. i per equiparar el curs a la
resta de països europeus.
El govern català també ha decidit implantar la jornada intensiva.
Durant el mes de setembre, a educació infantil i primària, les
classes s'iniciaven a les 9 del matí i acabaven a la 1 del migdia.
A més a més es va oferir una hora d’activitats de lleure gratuïtes
fins a les 16.30 h.
Les empreses de lleure s'han trobat amb dificultats per trobar
monitors disponibles, sobretot en àrees rurals. Hi havia escoles,
com la de Breda, que van enviar un comunicat a les famílies on
explicaven: "Ara mateix només disposem d'un o potser dos
monitors per als 163 alumnes que faran ús del servei", unes hores
abans de començar les classes.
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També els docents protesten per aquesta falta de temps i de previsió amb
què la Conselleria ha comunicat diverses decisions, com la modificació del
calendari escolar o els nous currículums. Tot això ja va provocar el curs
anterior la convocatòria de diversos dies de vaga, que també estaven previst
pels dies 7 i 28 de setembre, però finalment es van desconvocar perquè es va
arribar a un acord amb el departament d'Ensenyament que suposava la
incorporació de 3500 docents més al mes de gener.

Aquests són els motius que, segons els sindicats convocants,
van portar a la vaga:
Modificació del calendari escolar
Reversió de les retallades
Rebuig al nou currículum
Estabilització del personal interí
Cobertura legal per a la immersió
Dimissió del conseller i negociació real

Com va ser l'inici de curs al ins lliça?
L'inici d'aquest curs 2022-2023 a l'Institut Lliçà ha començat amb tots els canvis
implantats pel Departament d'Ensenyament. Vam començar abans, i des del
primer dia vam fer l'horari normal, i tots entrem ja per la porta principal.
A més, s'han integrat nous professors per tots els nivells. Potser el canvi més
important de tots ha sigut que tots els cicles es faran a l'edifici que abans era
l'escola Sant Baldiri. Aquest curs n'hi ha de nous. Aquests són tots els que es fan:
ASIX Ciberseguretat
SMX Sistemes microinformàtics i xarxes
GMNTLL Guia de medi natural i temps Lliure
PFI-PTT Auxiliar d'hosteleria i serveis de restauració
Això ha fet que siguem més alumnes al centre. En total som 849 alumnes.
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