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Professors del SES Pla Marcell, de Cardedeu, amb els ordinadors que faran servir al llarg d’aquest curs. L’institut també estrena l’edifici definitiu

El Departament d’Educació ha anun-
ciat que un total de 25 instituts del 
Vallès Oriental participen aquest 
curs en el programa d’aules digitals, 

amb pissarres digitals i ordinadors 
per als alumnes d’ESO. La realitat és, 
però, que a la majoria de centres el 
sistema es retardarà per motius tèc-

nics i alguns han decidit començar el 
curs amb els llibres en paper i fer el 
canvi quan disposin de totes les eines 
tecnològiques. 

Granollers

J.V.

La majoria dels 25 instituts 
públics del Vallès Oriental 
que haurien de posar en 
marxa aquest curs les aules 
digitals dins del programa 
Educat 1x1 del Departament 
d’Educació no podran enge-
gar el nou sistema aquest 
dimarts, quan comenci el 
curs, per manca d’equipa-
ments tècnics. El professorat 
d’aquests centres va fer un 
curs d’adaptació al juliol, 
però els problemes d’ordre 
tecnològic retardaran la 
implantació durant diverses 
setmanes i fins i tot mesos, 
en alguns casos, segons asse-
guren des de les direccions 
d’alguns centres.

La manca d’ordinadors o 
connexions a les aules o bé 
el retard en la tramitació de 
les llicències per als llibres 
digitals de les editorials són 
alguns dels motius. Dos dels 
instituts que es van apuntar 
a l’anomenada quarta onada 
d’obertura de les aules digi-

tals, l’IES Baix Montseny, 
de Sant Celoni i el SES Can 
Record, de Sant Esteve de 
Palautordera, han decidit 
no aplicar el sistema aquest 
curs. La direcció del Baix 
Montseny explica que al mes 
de juny Educació no els havia 
confirmat la dotació econò-
mica i, per tant, van decidir 
formalitzar la compra de 
llibres de text convencionals 
en paper. “La dotació ens ha 
arribat aquest mes d’agost, 
però no podem fer el canvi a 
mig curs perquè obligaríem 
les famílies a fer una doble 
despesa. Primer els llibres i 
després l’ordinador”, explica 
un membre de la direcció. 
Els ordinadors costen 300 
euros, dels quals la Genera-
litat finança la meitat. En 
aquest centre els professors 
faran servir el material digi-
tal, però els alumnes hauran 
d’esperar a l’any vinent.

Segons Educació, a més de 
Sant Celoni i Sant Esteve, 
aquest curs obriran aules 
digitals a primer, segon i en 
alguns casos fins a tercer 

d’ESO els instituts Bellulla, 
de Canovelles –va ser un 
dels pioners en la implanta-
ció–, Manuel Raspall, El Sui 
i Pla Marcell, de Cardedeu; 
Antoni Cumella, Carles 
Vallbona i Celestí Bellera, de 

Granollers; Gallecs i Vicenç 
Plantada, de Mollet; Manel 
Blancafort i Vil·la Romana, 
de la Garriga; El Til·ler i 
Lauro, de les Franqueses; 
Marina, de la Llagosta; El 
Vern, de Lliçà de Vall; Giola, 
de Llinars; Alba del Vallès, 
de Sant Fost; Reguissol, de 
Palautordera; Vall del Tenes, 
de Santa Eulàlia, a més dels 
instituts de Sant Pere de 
Vilamajor, la Roca i Lliçà 
d’Amunt.

Tot i que no tenen les aules 

completament equipades o 
bé no han rebut encara els 
ordinadors, alguns instituts 
no renuncien a posar en mar-
xa les aules digitals al llarg 
d’aquest curs. Començaran 
amb llibres de paper reuti-
litzats i faran el canvi al nou 
sistema de manera progressi-
va quan sigui possible. Espe-
ren tenir-ho tot a punt com 
a molt tard, abans del Nadal, 
tot i que alguns, com l’IES 
Celestí Bellera confien que 
sigui abans, ja que només 
esperen l’arribada dels 
ordinadors aquesta mateixa 
setmana. “És un procés com-
plex però crec que el Depar-
tament d’Educació ha estat 
valent a impulsar-lo malgrat 
els inconvenients”, diu el 
director de l’IES Gallecs, de 
Mollet, Josep Cot.

Alguns centres, com l’ins-
titut de Montmeló, han 
remarcat l’ajut que han rebut 
de les associacions de pares i 
mares d’alumnes que els han 
avançat els diners per com-
prar part del material neces-
sari, com pissarres digitals.

Un total de 22 
pobles encara 
tenen escoles en 
barracons
Granollers

Un total de 22 municipis del 
Vallès Oriental tindran esco-
les amb mòduls prefabricats 
al llarg d’aquest curs escolar. 
En alguns casos, com l’escola 
Ponent de Granollers, acu-
llen serveis complementaris 
i no aules, però en altres, 
com l’escola Quatre Vents, 
de Canovelles, són escoles 
senceres. Aquest és el cas 
dels instituts de Vilanova i el 
Marta Mata, de Montornès o 
l’escola El Calderí, de Caldes.  

Tres nous centres 
obren en mòduls
La Roca del Vallès

Tres nous centres escolars 
obriran en edificis pro-
visionals. Són el SES de 
Castellterçol i el SES Can 
Record de Sant Esteve de 
Palautordera i l’escola de 
Santa Agnès. A més, el SES 
Pla Marcell, de Cardedeu i 
l’escola les Franqueses II, de 
Bellavista, estrenen edificis 
nous. Les escoles Cal Músic, 
de Mollet; Vallmanya, de 
Sant Esteve, i Montnegre, 
de Sant Celoni, inaugura-
ran ampliacions i l’escola 
Mogent, de la Roca, un nou 
gimnàs.

Aules digitals a 
centres concertats
Granollers

Segons Educació, un total de 
deu centres concertats de la 
comarca participen en el pro-
grama d’aules digitals, tot i 
que alguns ja fa anys que uti-
litzen el sistema. Segons Edu-
cació, són les escoles Cervetó, 
Pia i Jardí, de Granollers; 
Sant Lluís Gonçaga, de la Gar-
riga; Centre d’Estudis Mollet 
i Sant Gervasi, de Mollet; 
Nostra Sra. de Montserrat, 
de Parets, i Cor de Maria, 
la Salle i Avet Roig, de Sant 
Celoni.

Quatre visites del 
conseller 
Granollers

El conseller d’Educació, 
Ernest Maragall, haurà fet 
quatre visites a la comarca en 
quinze dies. El 27 d’agost va 
anar a Granollers, dissabte 
va inaugurar l’escola bressol 
de Sant Feliu, aquest dilluns 
l’ampliació de Cal Músic, a 
Mollet, i dimecres inaugura 
l’escola de Santa Agnès i 
posa la primera pedra de la 
de la Torreta.

L’IES Baix 
Montseny, de Sant 
Celoni farà servir 
llibres de paper 
durant tot el curs

La majoria d’instituts vallesans 
que obren aules digitals les han 
d’ajornar per problemes tècnics
Un total de 25 centres de la comarca han de substituir els llibres de paper pels ordinadors


