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fracàs escolar
Els experts creuen
que suprimir el 4t
d’ESO seria un error
33 La proposta del Govern del PP

de reduir a tres anys l’ESO i eliminar, per tant, el quart curs seria un error, «tant des del punt de
vista organitzatiu com per als mateixos alumnes», considera Enric Roca, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i coautor de l’informe presentat ahir per la Fundació Jaume
Bofill.
33 «Afortunadament, els últims

mesos sembla que el ministeri està rectificant la seva postura
inicial», va observar Ismael Palacín, director de l’entitat.

lar a la mateixa velocitat fenòmens
com l’arribada d’immigrants, els ràpids canvis tecnològics, l’aparició
de nous tipus de família o la de noves cultures adolescents, constata
l’estudi.
«S’haurien de flexibilitzar els
currículums i garantir que fins als
16 anys l’escola tingui els mateixos
objectius per a tothom», va argumentar Ricard Aymerich, pedagog i
un altre dels coautors de Junts a l’aula?. Per aconseguir-ho, per exemple,
convindria canviar «l’actual sistema de provisió de places als centres
públics, de manera que els professors poguessin comprometre’s amb
el projecte de cada escola», va indicar. Sense ser exactament el mateix,
la petició va en la línia de la demanda dels futurs directors professionals de poder elegir les seves plantilles d’acord amb la seva línia pedagògica. H
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ren que les retallades tindran greus
efectes en la qualitat de l’ensenyament i suposaran la desaparició
de fins a 64 llocs de treball del professorat.

«EMPATIA» DELS PROFESSORS / Per fer-ho

els estudiants mobilitzats van organitzar piquets informatius que van
impedir la celebració de classes, i asseguren que compten amb el beneplàcit de la major part de la comu-

la vall d’Hebron
estudia aplicar
fred al cervell
dels afectats
per un ictus
ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

Mantenir el cervell de qui acaba
de patir un ictus –trombosi, vessament cerebral o embòlia– a una
temperatura baixa, d’entre 33 i
34 graus centígrads, durant les
sis hores posteriors a la crisi pot
reduir l’extensió del dany cerebral a què conduirà l’accident cerebrovascular. Aquesta és la hipòtesi de la qual parteix un estudi
clínic finançat per la Unió Europea en què participaran 60 hospitals i universitats de 25 països
europeus, entre ells Espanya. La
Unitat de l’Ictus de l’Hospital de
la Vall d’Hebron de Barcelona,
que dirigeix el doctor Carlos Molina, coordinarà la investigació
espanyola.
La hipotèrmia terapèutica
s’utilitza des de fa uns quants
anys en hospitals catalans –entre ells la Maternitat del Clínic–
per frenar les lesions cerebrals
que pateixen alguns nadons durant parts complicats en què es
produeixen lleus interrupcions
del reg sanguini cerebral. La tèc-

La hipotèrmia induïda
pot reduir l’extensió
del dany cerebral

a, ahir.
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nitat universitària: «Hem detectat
una gran empatia per part del professorat, més que durant les protestes contra el pla de Bolonya», va assenyalar Oriol Corral, portaveu de l’Assemblea d’Estudiants de la Facultat
de Lletres.
Fonts del rectorat asseguren que
algunes classes es van desenvolupar amb normalitat a partir del migdia, fet que els estudiants neguen. La
protesta també va provocar el malestar d’alguns alumnes i professors,
que consideren que la vaga suposarà
molts dies sense activitat acadèmica. Dilluns els estudiants celebraran
un referèndum per decidir si mantenen la protesta fins al dia 28, quan
se sumaran a la vaga general del
29-M amb dos dies de paralització
del campus. H

nica també es fa servir per minimitzar el dany cerebral en
adults que acaben de patir un infart de miocardi. La hipotèrmia
cerebral s’estudia així mateix a
l’Agència Espacial Europea, que
podria aplicar la hibernació induïda als participants en futurs
viatges espacials de llarga distància.
El mecanisme pel qual resulta beneficiosa una dràstica
baixada tèrmica del cervell se
sustenta en el fet que a menys
temperatura ambiental menor
és el consum d’oxigen que necessita per mantenir la seva activitat. Aquest baix consum limita
l’extensió del coàgul sanguini a
què ha donat lloc l’ictus, ja que
l’oxigen és l’element que transporta la sang a tots els òrgans del
cos.
Les seqüeles d’un ictus tenen
relació directa amb l’extensió del
tram que ha ocupat el coàgul que
tapona el vas sanguini afectat. La
zona que regeix el punt cerebral
obstruït perd, de forma temporal
o definitiva, la capacitat de funcionar. Això s’acostuma a traduir en dificultat per caminar amb
una o les dues cames, incapacitat de parlar o impossibilitat de
realitzar qualsevol altra acció física o mental. L’estudi europeu
que ara s’inicia preveu investigar
1.500 persones afectades per un
ictus. H
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