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El 44,6% dels alumnes catalans
que cursen quart d’ESO tenen un
nivell baix en expressió escrita
en anglès, i encara que els resul-
tats milloren en la comprensió
oral i lectora, el nivell mitjà està
encara lluny dels objectius mar-
cats per a l’any 2018, segons reflec-
teixen els resultats de l’avalua-
ció de les competències bàsiques
que va presentar ahir la conse-
llera Irene Rigau.

La titular d’Ensenyament –que
va dir que els resultats d’anglès no
són comparables amb anys ante-
riors perquè han canviat els cri-
teris d’avaluació per acostar-se
als estàndards europeus– va ex-
plicar que el 20% dels alumnes
tenen un nivell global baix, quan
l’objectiu és que estiguin per so-
ta del 15%, i que el 24,7% el tin-
guin alt, quan l’objetiu és que
aquest percentatge sigui del 30%.

Els exàmens es van fer al fe-
brer als 64.500 alumnes que cur-
sen quart d’ESO a Catalunya i
permeten a la Generalitat conèi-
xer les competències dels alum-

nes que finalitzen l’etapa esco-
lar obligatòria: el 77,1% arriben
a les competències bàsiques en
català; el 76,4%, en castellà; el
69,1%,enmatemàtiques,iel66,9%,
en anglès.

Els percentatges són lleuge-
rament superiors als dos anys an-
teriors, quan es van instaurar les
proves. Els resultats detallats
s’enviaran a cadascun dels centres
perquè puguin fer els reforços
necessaris en l’últim trimestre
del curs.

Malgrat que segons Rigau
l’equitat del sistema educatiu
català és superior a la del con-
junt de l’OCDE, les dades mos-
tren una diferència marcada en-
tre els centres públics i privats,
i també entre aquells que tenen
un entorn socioeconòmic més o
menys complex.

Així, el 13,8% dels alumnes de
centres públics no arriben a les
competències mínimes en català
(pel 4,9% d’alumnes dels centres
privats); el 13 % d’alumnes de cen-
tres públics no arriben al mínim
en castellà (pel 5,3% dels centres
privats); el 21,5% d’alumnes de
centres públics no arriben a les
competències mínimes en ma-
temàtiques (pel 9,6% de centres
privats), i el 27% en anglès (pel
9,7% de centres privats); unes di-
ferències que són encara majors
en la franja dels alumnes amb ca-
pacitats altes, que majoritària-
ment estudien en centres privats
i amb una complexitat baixa.
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El 45% dels alumnes que acaben
l’ESO no saben escriure en anglès
L’avaluació demostra
que els resultats dels
estudiants de l’escola
pública són pitjors
que els dels centres
privats

Més mestres
■ Atès que l’anglès és l’assignatu-
ra que presenta una distància ma-
jor respecte als estàndards del
marc europeu comú de referència
(MECR), en els propers anys s’in-
corporaran progressivament pro-
fessors amb un nivell més elevat
d’anglès,segonslaconselleraRigau.

Aquest pla se centrarà a reco-
manar «que cada centre busqui
l’estratègia més adequada» per
assolir els nivells mínims exigi-
bles d’anglès, i que potser no im-
pliquen necessàriament donar

una de les matèries troncals en
aquest idioma.

Així mateix, està prevista l’ofer-
ta de 3.000 places gratuïtes en
cursosd’anglèsperaprofessorsdel
sistema el proper curs i una major
presència d’aquesta llengua en re-
cursos materials, entre altres me-
sures. També en matèria lingüísti-
ca, Rigau considera que «hi ha zo-
nesenquècontinuasentnecessari
reforçar el català», especialment
en centres on l’entorn té una com-
plexitat socioeconòmica elevada.
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La consellera Irene Rigau admet que l’ensenyament de la llengua anglesa
segueix sent una assignatura pendent a Catalunya. FOTO: ACN

La número dos
de Wert avisa
que la LOMCE
tira endavant
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■ La secretària d’estat d’Edu-
cació, Formació Professional
i Universitats, Montserrat
Gomendio, va assenyalar ahir
que el reial decret que desen-
volupa la disposició addicio-
nal 38 de la LOMCE, per garan-
tir el dret constitucional de
triar el castellà com a llengua
vehicular a l’ensenyament,
«segueix endavant».

Així ho va advertir la nú-
mero dos d’Educació, en ser
preguntada per la decisió del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) de sus-
pendre provisionalment, com
demanava la Generalitat, l’apli-
cació del 25% de castellà en
tres de les cinc escoles afec-
tades per una sentència prèvia
d’aquest mateix tribunal.

«Totes les comunitats amb
llengua cooficial han adoptat
models integrats, fins i tot el
trilingüe, i només a Catalun-
ya hi ha el problema que les
famílies no poden exercir el
dret constitucional a estudiar
en castellà», assenyalà.

Gomendio va explicar que
els treballs de la comissió crea-
da per debatre aquest decret,
a causa de l’oposició de la con-
sellera catalana d’Educació,
Irene Rigau, «es donen per
acabats» i el text normatiu
continua endavant.

CULTURA

Plataforma per
la Llengua critica
la Llei del cinema
■ Plataforma per la Llengua
considera que la modificació
de la Llei del cinema de Cata-
lunya plantejada pel Govern
«dilapida» una oportunitat
d’equiparar el català al caste-
llà i no garanteix el dret dels
espectadors a veure pel·lícu-
les en català.

L’entitat creu que la modi-
ficació del Govern «va molt
més enllà de la demanda re-
querida per Europa», tenint
en compte que l’executiu ca-
talà no exigirà que les pel·lícu-
les europees tinguin una dis-
tribució del 50% de còpies do-
blades o subtitulades en català
a Catalunya, després d’una
sentència de la Comissió Euro-
peaqueconsideraquelespel·lí-
cules quedaven discriminades.

Segons la Plataforma per
la Llengua, la proposta cata-
lana prioritza els acords amb
la indústria en els àmbits de les
quotes i de les garanties de
compliment, «malgrat que
l’experiència demostra que
en dos anys l’oferta de cinema
en català només ha augmen-
tat un irrisori 1,7%».

DRUMMING LIVE
Direcció: Anne Teresa De Keers-
maeker
Intèrprets: Companyia Rosas
On: Mercat de les Flors

■ Era l’any 1983. Aquí, la dansa
contemporània començava a des-
pertar amb companyies sortides
de l’Institut del Teatre i amb una
sèrie d’escoles de dansa que s’om-
plien de gent que buscava alguna
cosa més que fer barra. En plena
descoberta, doncs, d’aquest nou
llenguatge alliberat, va venir a
Barcelona una companyia de dan-
sa de Brussel·les que va marcar
una fita en tots els que ens mo-
víem en aquest ambient.

Rosas danst rosas era l’espec-
tacle i la companyia es deia igual,
Rosas, conduïda per Anna Teresa
Keersmaeker. A la sortida d’aquell
espectacle les cares de la gent era
de sorpresa, d’emoció... Havíem
vist una cosa especial i, certament,

marcaria el rumb de moltes com-
panyies. Com a anècdota diré que
l’espectacle era tan simple com
uns ballarins entorn d’unes cadi-
res i que a partir d’aquell dia la ca-
dira va formar part d’infinitat d’es-
pectacles. I encara dura.

Ha plogut molt des d’aquelles
Rosas... però ens van quedar gra-
vades per sempre més i tot el que
han fet des de llavors té un pú-
blic fidel, entre els qual m’hi comp-
to jo. Aquests dies han estat al
Mercat de les Flors de Barcelo-
na, la seu de dansa contemporània
per excel·lència amb una progra-
mació interessant i imprescin-
dible pels amants del contempo-
rani. Anne Teresa ens presenta-
va Drumming Live, estrenada el
1998, amb música de Steve Reich
en directe, un ritme repetitiu i
hipnòtic interpretada pel grup
flamenc Ictus i en aquest cas acom-
panyada també per alumnes de
l’ESMUC. Dansa i so en estat pur.

Pura energia que t’atrapa i et deixa
sense alè durant l’escassa hora
de duració.

Anna Teresa dibuixa una frase
en espiral que es repeteix, s’en-
tortolliga, es dilata, s’expandeix...
10 ballarins i 12 músics. Bongos
marimbes, veus, una flauta... es
fonen amb el moviment que sor-
geix de la terra per elevar-nos a
l’èxtasi, com diu la mateixa co-
reògrafa. Espai i temps, dues pre-
missesqueesfonenenmúsicaimo-
viment, gairebé podríem dir que
és l’arquitectura del moviment.

Anna Teresa té la seu a
Brussel·les, però no es limita a la
companyia, sinó que ha fundat
un projecte educatiu internacio-
nal, també hi ha el conjunt de mú-
sica contemporània Ictus que
participa de les coreografies,
col·labora també amb una xarxa
de sales més petites i amb pro-
jectes independents. És, doncs,
un lloc creatiu on s’apleguen i

s’inspiren joves talents i artistes
consolidats. Tot plegat amb el
suport de les autoritats flamen-
ques. Quan veus tot això t’aga-
fen ganes d’emigrar a altres països
on la cultura en general –i la dan-
sa en concret– té un valor i per
tant es mima, es difon, es poten-
cia. Vaja, si mirem el que passa
aquí és per estirar-nos els cabells.
O reaccionar, és clar.

Rosas: l’arquitectura del moviment
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Imatge del cèlebre muntatge
coreogràfic de Rosas. FOTO: DT


