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Editorial

Els debats sobre educació al 
programa “Salvados”:

Els retalls en educació han estat motiu de polèmica 
al  llarg  dels  darrers  mesos;  dintre  dels  diferents 
mitjans de comunicació que han tractat el tema, 
ens  ha  semblat  interessant  com  s'ha  apropat  al 
tema el conegut programa “Salvados”, de la Sexta.

A les escoles hi ha un 60% de alumnes catalans i 
espanyols i un 40% d'alumnes estrangers.

Hi  ha  classes  d'educació  especial  a  les  escoles 
concertades, però es tracta  amb menys temps  els 
nens amb problemes.

El  pressupost  ha  baixat   més  de  la  meitat  en 
comparació al 2005.

L'administració  no  va  pagar  a  les  escoles  i,  per 
això, ara els hi deuen 16.000€. A causa d'això han 
hagut d'endarrerir els pagaments als proveïdors.

A  l'hora  de  fer  rànquings  d'educació,  a  nivell 
mundial  els  finlandesos  opten  a  les  millors 
posicions. 

A  Espanya  hi  ha  un  30%  d'abandonament  escolar 
mentre que a Finlàndia n'hi ha un 0,2.

Per causa de la crisi,  a Espanya, les retallades a 
l'educació  han fet  que es  redueixi  el  nombre  de 
professors per centre.

Alhora,  ha  augmentat  el  número  d'alumnes  per 
classe, fins a arribar a una mitjana de 32 alumnes 
espanyols.

A Finlàndia hi ha una mitjana d'aproximadament 20 
alumnes  per  classe  i  uns  80  professors 
aproximadament per centre.

Mentre  que  a  Espanya  es  paga  el  material,  el 
menjador i la matriculació.

El  98%  de  les  escoles  a  Finlàndia  són  escoles 
públiques.

LA NOSTRA COMPARACIÓ AMB EL PROGRAMA:

Nosaltres  creiem  que  no  s'hauria  de  pagar  pel 
material,  ni  per  matricular-se  i  tampoc  pel 
menjador.
 
             El programa “SALVADOS” de La Sexta

Només demanem que hi hagi una petita baixada de 
preus en l'educació en general.

L'opinió d'alguns dels nostres alumnes:

Nosaltres creiem que en comptes de fer retallades 
en l'educació, i en sanitat haurien de retallar més 
per exemple en la política.

A  Espanya  hi  ha  400.000  polítics  més  que  a 
Alemanya, per què ells no necessiten tants polítics?

Creiem que hi ha molts subcàrrecs a la política que 
no serveixen per molt i haurien de ser eliminats.

A part dels subcàrrecs de la política,  alguns dels 
nostres alumnes creuen  que  Catalunya hauria de 
trobar una via alternativa per evitar les retallades, 
intentar  sortir  de  la  crisi  abans  i  resoldre  el 
conflicte amb Espanya.

Jordi Évole, amb una professora finlandesa.


