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EDUCACIÓ COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ENSENYAMENT

Entre Moby Dick i els robots

Reclamen apujar
la renda màxima
per tenir beca de
menjador

Un passatge de la novel·la i un article sobre robòtica en la prova de nivell de
català de sisè de primària || La van trobar més difícil que la de matemàtiques
ITMAR FABREGAT

J.M.A

❘ LLEIDA ❘ Un passatge d’un clàssic
de la novel·la d’aventures com
Moby Dick i un article sobre una
temàtica tan diferent com el futur de la robòtica determinaran
aquest any quin és el nivell de
català dels alumnes de sisè de
primària. I és que aquests dos
textos van centrar l’examen
d’aquesta matèria en la primra
jornada de les proves que analitzen si els alumnes que aquest
any acaben la primària han assolit les competències bàsiques
d’aquest nivell educatiu. Ahir,
els alumnes van afrontar català i matemàtiques, i avui faran
el mateix amb castellà i anglès.
Directors de centres consultats per aquest diari van coincidir a assenyalar que els estudiants van trobar més fàcil la prova de matemàtiques que la d’anglès.“Als impresos hi ha un apartat en el qual els alumnes han de
marcar si la prova els ha resultat molt fàcil, fàcil, difícil o molt
difícil; i en la de matemàtiques
la majoria de respostes han sigut molt fàcil o fàcil, mentre que
en la de català s’han repartit entre fàcil i difícil,” va detallar un
director.
En català, al marge de preguntes sobre els dos textos, els alumnes van haver de completar els
espais en blanc d’un dictat i redactar un escrit en el qual havien d’imaginar i explicar les característiques del robot amb el
qual participarien en un concurs
de robòtica. Entre les preguntes

Alumnes de sisè del col·legi Joc de la Bola, moments abans d’iniciar la primera prova.

sobre els textos (sempre per escollir entre quatre opcions) figuren què signifiquen la paraula
“sovint” i l’expressió “tard o
d’hora” o què és la robòtica.
Pel que fa a les matemàtiques,
hi havia 31 preguntes distribuïdes entre set activitats: figures,
jocs amb nombres, problemes
amb banderoles de festa, amb
rodes, amb sabates, amb cireres
i amb un gat. En totes hi havia
tres opcions de resposta, tret de
dos problemes que s’havien de
fer en un paper a part.Així, per

exemple, aquest últim partia del
supòsit que “La Sònia té un gatet de tres mesos” i li havien recomanat una ració d’entre 30 i
50 grams diaris de menjar dels
dos als tres mesos; d’entre 50 i
70 grams dels tres als cinc mesos; i de 70 a 90 grams dels cinc
als dotze mesos. Una de les preguntes era quina ració diària és
la recomanada quan el gat tingui quatre mesos i mig i una altra, si a la botiga regalen dos bolígrafs per la compra de tres llaunes de menjar per a gats, quants

bolígrafs regalaran si la Sònia en
compra sis llaunes.
A Lleida, un total de 3.781
alumnes duen a terme aquestes
proves de competències bàsiques i a tot Catalunya són
72.007.
La notícia a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Marea groga denuncia
una retallada del 30%
❘ LLEIDA ❘ Representants de la
marea groga per l’educació
pública van presentar ahir
al·legacions al consell del Segrià contra l’“enduriment”
dels requisits per optar a beques menjador. El seu portaveu, Ismael Alfaro, va considerar que “va contra tota lògica” que amb l’actual crisi
es posin encara “més traves”.
Segons els seus càlculs, el barem de la renda màxima familiar permesa per optar a les
beques ha caigut un 30%,
amb l’homogeneïtzació de
criteris imposada per Ensenyament, passant de 1.365
euros al mes a 916 per a una
família de 4 membres. El cost
mitjà del menjador és de 110
euros al mes i les beques solen cobrir-ne un 50%, tot i
que arriben al 70% en els casos de major vulnerabilitat.El
delegat d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, va replicar que els criteris s’han unificat per “equitat”, ja que
abans eren diferents segons
la comarca.Va destacar que
en 2 anys la partida per a
aquestes beques ha passat de
31,5 a 41 milions i que per
primer cop hi ha beques del
100% del cost del menjador
(3.000 a Catalunya enguany).
D’altra banda, la Fapac va
denunciar ahir també el tancament de línies en escoles
sense que estigui justificat per
la falta de demanda.
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Els bitllets d’AVE i Avant, amb identificació des d’avui
❘ MADRID ❘ Renfe identificarà a partir d’avui els seus clients de trens
AVE, Llarga Distància i Avant que comprin els seus bitllets
per internet. Al fer la compra d’aquest tipus de bitllet, el client introduirà dades de contacte (correu electrònic o telèfon) i,
de manera opcional, el document identificatiu. La titularitat del
bitllet es podrà canviar sense cost afegit per al viatger fins a 15
minuts abans de la sortida del tren.

Presentació del pla urbanístic al consell econòmic
❘ LLEIDA ❘ L’equip de govern va presentar ahir al consell econòmic i social l’avanç del nou pla d’ordenació urbanística municipal per al període 2015-30. El pla limita l’expansió urbanística en zones d’expansió i aposta per actuacions com
una ronda verda per a vianants i ciclistes.

Campanya per al referèndum popular sobre l’aigua

Celebració del Dia d’Europa per a 130 alumnes de batxillerat
❘ LLEIDA ❘ Un total de130 alumnes
de primer de batxillerat de 13
instituts de Lleida van participar ahir en una gimcana per celebrar el Dia d’Europa a la Seu
Vella. L’objectiu és fomentar que
els joves coneguin el funciona-

ment i la realitat d’Europa i
l’equip guanyador va ser el del
col·legi Lestonnac, que s’emporta un viatge a Brussel·les. L’acte institucional va comptar amb
la participació de l’eurodiputada Maria Badia.

La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ El Rectorat de la UdL acollirà el dissabte 17 de maig una
jornada de debat sobre propostes per a la municipalització de
la concessió de la xarxa d’aigües, dins de la campanya per al referèndum organitzat per entitats ciutadanes per al dia 25 sobre
el servei d’aigua de Lleida.

Suport a la discoteca de Cappont a internet
❘ LLEIDA ❘ Els promotors del projecte de discoteca al carrer Pere
de Cabrera de Cappont han iniciat una recollida de firmes virtual per reclamar a la Paeria que reconsideri el projecte i els
concedeixi llicència.Ahir n’havien aconsegut prop de 800.

