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L'objectiu és millorar la formació dels docents sent més
exigents en l'accés i en el contingut del grau

Rigau anuncia que reduiran
les places a les facultats de
Magisteri per fer pujar les
notes de tall
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha anunciat
aquest dilluns que la seva conselleria i la d'Economia i
Coneixement ultimen una reforma de la titulació de
Magisteri que té per objectiu millorar la formació dels
futurs docents. L'estratègia se centrarà en dos punts,
reduir les places disponibles a les facultats de
Magisteri -per pujar les notes de tall- i augmentar el
nivell dels itineraris acadèmics del grau. Algunes
universitats podrien optar per oferir una "doble
titulació" per aplicar aquesta reforma que "allargarà la
formació" dels aspirants a mestres. La consellera
també ha avançat que per millorar l'anglès la Televisió
de Catalunya prepara una programació en aquesta
llengua.

Barcelona.- Guillem Sànchez
La consellera Irene Rigau durant la seva conferència
a la Tribuna Ateneu celebrada aquest dilluns al
migdia ha tornat a subratllar la importància capital
dels docents en l'ofensiva del país per l'"èxit escolar".
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En
aquest
sentit
ha

lamentat que la formació d'aquests s'hagi
"especialitzat" tant que al final la societat "hagi pres
mal".

Els mestres han de "representar la cultura general"
perquè una de les "claus" de l'escola és precisament
"la transmissió cultural". Cal que donar als alumnes
una educació que els converteixi "en petits homes del
Renaixement". I després, l'especialització "ja
arribarà".

Per incrementar el nivell formatiu dels docents, el
Departament d'Ensenyament i el Departament
d'Economia i Coneixement ultimen una reforma del
Magisteri amb les universitats que prendrà cos durant
les properes setmanes.

Aquesta reforma estarà fonamentada en dos punts
clars. Per un cantó es vol augmentar l'exigència en
l'accés, per poder seleccionar millor els candidats a
futurs mestres, i per l'altre es vol pujar el nivell de la
matèria que s'imparteix durant el grau.
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Per acomplir el primer objectiu es reduiran les places
disponibles a les facultats que ofereixen els graus de
Magisteri per pujar les notes de tall. Per assolir el
segon algunes universitats crearan una "doble
titulació" que allargarà l'estada dels alumnes a les
facultat i, per tant, sortiran més ben formats.

Més anglès

Rigau també ha recordat la importància de l'anglès en
l'educació dels alumnes i sobre aquesta qüestió ha
avançat que la Televisió de Catalunya ja prepara una
programació que s'emetrà en aquesta llengua. La idea
és que aprofitant l'accés a la xarxa que permeten les
pissarres digitals, "disponibles a totes les escoles",
aquesta televisió produeixi continguts en anglès que
puguin fer-se servir a les classes.
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