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vol cas, han de ser els ma-
teixos centres, a través de
les Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA),
els que sol·licitin els ajuts
per mantenir les portes
obertes per a la realització
d’activitats extraescolars,
d’acord amb el procedi-
ment que se segueix ara
durant l’última setmana de
juny i les dues primeres de
setembre.

Vacancesforad’Europa
EXCEPCIONS · Només a Grècia i Itàlia el període de descans d’estiu supera les 12
setmanes NORMA · La majoria aposten per fer dies de festa a la tardor o al febrer

C.B.
BARCELONA

Només a Itàlia i Grècia
les vacances escolars
d’estiu superen les dels
alumnes catalans, de
12 setmanes, com a

Portugal. I tan sols a Grècia i Portu-
gal, a més de l’Estat espanyol (i Ca-
talunya per extensió), el calendari
escolar no preveu cap període de
descans ni a la tardor ni al febrer.

L’esquema de calendari aplicable
al conjunt de països europeus es
compon de sis blocs que, a banda de

Nadal o l’any nou, les vacances de
primavera o Setmana Santa i les
d’estiu, preveuen també unes va-
cances de tardor, a finals d’octubre;
unes d’hivern o Carnestoltes, a mit-
jans de febrer, i fins i tot, en algun
cas, unes vacances en el tercer tri-
mestre. De 24 països examinats pel
grup de treball que ha confeccionat
la proposta de nou calendari de la
conselleria, 19 fan vacances de Car-
nestoltes i 20 en fan a la tardor.

El Consell Escolar de Catalunya ja
va alertar l’any 2002 d’aquesta ano-
malia en un document que assenya-
lava que “seria desitjable anar cap a

una reducció del període de vacan-
ces estiuenques” que es compensés
“amb increments equivalents en al-
tres èpoques de l’any”.

La proposta de reforma donada a
conèixer ahir s’ha considerat la més
avantatjosa, al costat d’altres com
avançar l’inici de curs a l’1 de setem-
bre i acabar-lo el 23 de juny (intro-
duint dues setmanes de dies no lec-
tius al llarg del curs); començar les
classes el primer dia de setembre i
allargar-les fins al 30 de juny (amb
tres setmanes de dies no lectius), o
iniciar el curs la segona setmana de
setembre i acabar-lo el 30 de juny. ■

per acollir-se a aquests
ajuts que hi haurà si la pro-
posta tira endavant (tenint
en compte que seran una
minoria les famílies que pu-
guin fer una setmana de
vacances al setembre), el
conseller va assegurar que
“s’aplicaran els recursos no
usats en la seva plenitud” i
se n’afegiran més per ga-
rantir “una oferta necessà-
ria que estigui a l’abast de
totes les famílies”.

La proposta de nou ca-
lendari escolar, elaborada
per un grup de treball for-
mat per membres del de-
partament d’Educació i
d’altres conselleries, direc-
tors de centres, associaci-
ons de pares i ens locals, se
sotmetrà ara a considera-
ció del Consell Escolar de
Catalunya, ens al qual va
ser presentada ahir. Al final
de la deliberació, que tin-
drà lloc durant el mes de fe-
brer, el Consell emetrà un
dictamen perceptiu on
constin les seves recoma-
nacions.

Maragall va indicar que
la proposta parteix tant de
les aportacions recollides
pel mateix Consell Escolar
en un document del 2002
com de l’anàlisi dels calen-
daris escolars europeus i de
comunitats autònomes. ■

La xifra

176
dies lectius anuals tindrà el
curs 2009-10 si prospera la
proposta de la conselleria,
els mateixos que l’actual.

El conseller Maragall va
recordar que la convocatò-
ria d’ajuts per a activitats
d’Escoles Obertes durant
aquestes tres setmanes,
que entre el 2006 i el 2008
han sumat prop de 6,3 mili-
ons d’euros, “no s’esgoten”,
ja que les demandes per
acollir-s’hi han estat sem-
pre fins ara inferiors al 20%
de la quantitat convocada.

Davant la previsible ge-
neralització de peticions
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MARIA ÀNGELS TORRES

al febrer


