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Un estudi de la UB diu que la bona preparació dels docents del centre de Granollers és la clau

L’EMT és un dels sis centres amb 
millors notes d’anglès a la Selectivitat
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Els professors d’anglès Josep Clavera i Elisabet Ribó, amb alumnes del centre, a l’entrada de l’EMT

Granollers

Estefania Marín

Els bons resultats en la 
prova d’anglès de la Selec·
tivitat dels alumnes de l’Es·
cola Municipal de Treball 
(l’EMT) de Granollers ha 
atret l’atenció de la Univer·
sitat de Barcelona, que ha 
fet un estudi per esbrinar 
les causes d’aquest bon ren·
diment, i la dels altres cinc 
centres amb millors resultats 
en aquesta matèria. El pro·
jecte d’investigació, a càrrec 
del Departament d’Anglès 
d’aquesta universitat, ha 
pres com a referència els 
resultats acadèmics entre el 
2005 i el 2007, i ha estudiat 
la preparació i motivació dels 
professors, els mitjans tèc·
nics o la metodologia que es 
fa servir a les classes, entre 
altres.

Segons l’estudi, la forma·
ció i la motivació dels pro·
fessors és el factor que més 
influeix en els bons resultats 
dels alumnes. En canvi, altres 
elements, com el tipus de 
metodologia que fan servir 
els professors (més teòrica 
o amb pes en la comunicació 
oral), o el tipus de mitjans 
tecnològics no incideix tant 
en el rendiment. “El que ens 
van dir des de la Univer·
sitat de Barcelona, és que 
tots els professors dels sis 
centres triats teníem molt 

bon nivell de llengua, amb 
estudis de Filologia Anglesa 
i amb reciclatge i formació 
continuada”, explica Josep 
Clavera, un els dos profes·
sors d’anglès de Batxillerat 
a l’EMT. L’estudi també con·
cloïa que els docents estaven 
molt compromesos amb la 
seva feina i que tenien un 
cert grau d’exigència amb 
els alumnes. “Segons ens van 
dir, aquests bons resultats 
que aconseguim generen 

dinàmiques positives, perquè 
els alumnes surten de classe 
motivats i, a més, provoquen 
un efecte crida. És a dir, els 
alumnes que vénen al centre 
tenen bon nivell. S’hi matri·
culen perquè saben que se’ls 
exigirà més que en un altre 
institut, perquè el seu ren·
diment serà més alt”, explica 
Clavera. 

El professor admet que 
tant ell com l’altra docent 
d’anglès a Batxillerat, 

Elisabet Ribó, es mostren 
molts satisfets amb  els 
resultats acadèmics dels 
seus alumnes. “Sabíem que 
el nostre institut estava per 
sobre la mitjana però no que 
estava entre els sis millors de 
Catalunya”. “Fa 12 anys que 
faig classes d’anglès a Bat·
xillerat i, potser hi ha algun 
any amb grups més difícils, 
però en general, sempre hem 
tingut molts bon alumnes i 
força bons resultats”.

Caldes de Montbui
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L’Ajuntament de Caldes ha 
rebut més de mig milió d’eu·
ros de la Generalitat per a la 
rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis del 
carrer Pi i Margall coneguts 
com pisos de Cal Tiana. Amb 
la subvenció es cobreix pràc·
ticament el 50% el cost de 
l’obra, que inclou la reforma 
de la façana i la instal·lació 
d’ascensors en els tres blocs.

Aquesta partida gaudeix 
d’un augment del 10% grà·
cies al conveni per a la reha·
bilitació d’edificis d’especial 
interès signat entre l’Ajunta·
ment de Caldes de Montbui i 
el Departament d’Habitatge.  
Es preveuen sis subvencions 
més a immobles dels carrers 
de Bigues, de Molí, Bisbe 

Soler, Corredossos de Baix 
i Estació. En total, el conve·
ni suposa l’atorgament de 
643.436 euros en concepte 
de subvencions per a la reha·
bilitació d’elements comuns  
d’edificis d’habitatges pluri·
familiars i unifamiliars del 
municipi.

En paral·lel, l’Oficina d’Ha·
bitatge ha tramitat també 
l’atorgament de subvencions 
per a la millora d’elements 
comuns d’habitatges que 
promou el Pla de Barris de 
la Generalitat de Catalunya. 
El Pla de Barris va concedir 5 
subvencions l’any 2009 (amb 
un total de 38.833 euros) i 
13 subvencions el 2010 (de 
120.000 euros). D’aquí a 
poc es preveu l’obertura de 
la convocatòria per a l’any 
2011.

Les obres que poden rebre 

subvencions són la rehabili·
tació de façanes, les instal·
lacions de serveis comuns –
entre els quals les canonades 
d’aigua, sanejament i elec·
tricitat–, i la rehabilitació de 
cobertes. Des de l’obertura 
de l’Oficina d’Habitatge, el 
maig de l’any 2009, aquest 
servei de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui té pre·
vist haver subvencionat la 
millora de 26 edificis, que 
sumen 226 habitatges.

Si es compleixen les pre·
visions i les tramitacions es 
formalitzen, tal com està pre·
vist, l’Oficina haurà tramitat 
subvencions per valor de 
799.833, entre les concedides 
dins del Pla de Barris (2009 i 
2010) i les que s’han de con·
cedir amb motiu del conveni 
amb el Departament d’Habi·
tatge de la Generalitat.   

Jordi Cuminal 
renuncia           
al seu escó       
al Parlament
Sant Celoni

Jordi Cuminal, nou director 
general de comunicació del 
govern de la Generalitat, va 
presentar aquest dimarts la 
seva renúncia com a diputat 
al Parlament de Catalunya. 
La responsabilitat al govern 
és incompatible amb la de 
diputat de la cambra. Cumi·
nal va ser el número 28 de la 
llista de CiU per Barcelona i 
era diputat des del 2008. En 
canvi, sí que manté el càrrec 
de primer tinent d’alcalde i 
regidor de Cultura, Educació 
i Joventut de l’Ajuntament 
de Sant Celoni. Està previst 
que els ocupi fins a les pro·
peres eleccions municipals. 
Amb la renúncia de Cuminal, 
queden cinc diputats valle·
sans. De CiU, Felip Puig, 
que és el conseller d’Inte·
rior, Jordi Turull, portaveu 
del grup parlamentari. Del 
PSC, hi ha Montserrat Tura, 
secretària segona de la mesa, 
i Jordi Terrades i de Ciuta·
dans, Albert Rivera.

Una de les façanes dels pisos de Cal Tiana

Caldes rep mig milió d’euros per 
reformar els pisos de Cal Tiana

Jordi Cuminal deixarà l’escó


