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Iniciem al Consell Escolar de Ca-
talunya una iniciativa a petició de 
la consellera. “Ara és demà” n’és el 
títol. Explicat, treballat i presentat, 

ens sembla un exercici molt interessant 
per poder repensar el nostre sistema 
educatiu. En les pàgines interiors tro-
bareu què és i què en pensem; aquí 
només us en fem cinc cèntims. Podria 
respondre a allò que sovint diem: si fem 
el mateix, obtindrem el mateix resultat. 
I com que volem tenir resultats dife-
rents, millors, hem de pensar a fer coses 
diferents.

Però que el llegir no ens faci perdre 
l’escriure. Hem de recordar que estem 
pensant en el futur de l’educació a Ca-
talunya, no només en l’ensenyament. I 
aquí cal que pares i mares hi diguem 
la nostra amb molt de protagonisme. 
No és en va que totes les declaracions 
dels drets humans i documents similars 
declaren i constaten que som els pares 
i les mares els primers educadors, i que 
som nosaltres els que tenim dret a triar 
l’educació que creiem que és millor per 
als nostres fi lls i fi lles.

Caldria no perdre de vista això i po-
sar-ho com a capçalera indeleble a cada 
full amb el qual es treballi aquest magne 
projecte de país.

Després, els mestres, no els sindicats 
que els representen. Els mestres i pro-
fessors són els pilars del sistema d’ense-
nyament, juntament amb els pares, que 
són els pilars de l’educació. I, fi nalment, 
els alumnes, que n’han de ser els benefi -

ciaris, però alhora els protagonistes, del 
nostre futur i del seu. La resta és música 
celestial, que acompanya, que facilita, 
que concreta, que millora... però si no 
posem al centre, i per aquest ordre, pa-
res, mestres i alumnes, amb la visió an-
tropològica de la cultura greco-romana 
i cristiana, ens equivocarem; podrem fer 
coses molt vistoses, però equivocades. 
La persona i la personalització han de 
ser el nostre objectiu.

I també la llibertat i l’equitat. No po-
dem deixar de parlar de la llibertat, del 
dret a decidir. No podem dibuixar un 
país ben acolorit i variat i deixar-nos a 
la capsa dels llapis persones i col·lectius 
que també han fet d’aquest país el que 
som. No podem menystenir ni excloure 
ningú. I per això cal pensar també en 
l’equitat i en el fi nançament del sistema 
per tal que sigui veritablemente acces-
sible per a tothom. 

Que sigui veritat el somni que cadas-
cú pugui triar el seu camí, que pugui 
seguir el seu model, que pugui exercir 
la llibertat amb igualtat de condicions. 
Tothom, i no només uns quants, per 
molts que siguin. Catalunya sempre 
ha estat diversitat i pluralitat; no ho 
podem oblidar sense pagar un preu 
molt alt. g

Josep Manuel Prats 
President de Fapel 
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Ara és demà

Com ja hem anunciat en l’edi-
torial, volem parlar del debat 
“Ara és demà”. De manera re-
sumida, el Consell Escolar de 

Catalunya té l’encàrrec de fer un debat 
i un document sobre com somiem el 
nostre sistema educatiu. El document 
que la Conselleria d’Ensenyament va 
lliurar al Consell deia:

“La consellera d ’Ensenyament, Meritxell 
Ruiz, ha encarregat al Consell Escolar de 
Catalunya (CEC) que articuli un debat 
sobre el futur de l ’educació al nostre país. 
Els versos del poema Miquel Martí i Pol, 
“Ara és demà”, ajuden a entendre el sentit 
profund d’aquesta reflexió sobre els reptes 
que cal afrontar en l ’esdevenidor, i com 
les polítiques educatives hi poden donar 
resposta. I tot plegat per avançar en qua-
litat i equitat al servei de l ’èxit educatiu 
de tots i cadascun dels alumnes, a partir 
de la premissa que un sistema educatiu té 
èxit quan crea un entorn d ’ensenyament-
aprenentatge que permeti desenvolupar 
al màxim el talent, les capacitats diverses 

dels infants i dels joves a partir de llur 
singularitat.

Els darrers anys hi ha hagut debats de 
volada en el camp de l ’educació a Cata-
lunya. El pacte nacional per a l ’educa-
có i, sobretot, la redacció i aprovació de 
la Llei d ’educació de Catalunya així ho 
palè  i constitueixen un bon precedent. 
Tanmateix, el procés que encetem té una 
singularitat. 

En primer lloc, perquè s’afronta amb la 
perspectiva d ’un horitzó obert: des del 
present i amb una mirada posada en el 
futur, volem pensar com hauria de ser 

l ’educació al nostre país. En segon lloc, 
perquè l ’epicentre de la reflexió serà la 
comunitat educativa. 

D’aquí l ’encàrrec al CEC, que n’ha estat 
l ’òrgan de participació els darrers trenta 
anys.

El CEC assumeix aquest encàrrec amb 
satisfacció i amb la voluntat de prendre 
en consideració totes les persones i entitats 
interessades a aportar-hi el seu parer, tant 
en la formulació dels reptes com en les pos-
sibles solucions. 

El CEC té el propòsit d ’implementar un 
procés de reflexió participatiu, integra-
dor i, especialment, molt lúcid. Hi haurà 
amb un marc inicial de debat en forma 
de cinc ponències, elaborades per experts 
dels àmbits en què s’estructura la reflexió. 

Cinc ponències
La primera es titula “L’arquitectura del 
sistema educatiu”, i anirà a càrrec del 
catedràtic de la UB Joan Mateo; la sego-

Fapel

El Consell Escolar de 

Catalunya té l’encàrrec de 

fer un debat i un document 

sobre com imaginem el 

nostre sistema educatiu
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na, “El centre educatiu”, serà redactada 
pel catedràtic de la UPF i expert de la 
UNESCO Francesc Pedró; la tercera, 
“El professorat, l ’elaborarà el catedràtic 
de la UB Miquel Martínez; la quarta, 
“L’alumnat”, l ’assumirà la catedràtica 
de la UAB Neus Sanmartí i, f inalment, 
la cinquena, “Els pilars del sistema edu-
catiu”, anirà a càrrec del president del 
CEC, Lluís Font.

A partir del mes de novembre del 2016 es 
desenvoluparà el debat sobre les ponències. 

- El mes de març del 2017 hi haurà unes 
sessions presencials de reflexió, per àmbits 
i amb la presència dels ponents respectius, 
tenint en compte les aportacions fetes als 
textos. 

- El mes de maig del 2017, en sessió ple-
nària, el CEC enllestirà l ’informe def i-
nitiu que s’ha de trametre a la consellera 
en compliment de l ’encàrrec rebut.

En def initiva, el propòsit del debat rau a 
posar llums llargues per tenir perspectiva i 
veure la realitat educativa amb més cla-
redat. Es tracta, tanmateix, d ’anar més 
enllà dels aspectes que afecten la quoti-
dianitat, l ’ara i l ’aquí, per afrontar les 
grans qüestions, sovint, no són objecte de 
diàleg en el si de la comunitat educativa.”

Fapel té la voluntat, des de fa més de 
30 anys, de defensar una cosa senzilla: 

el dret i la llibertat dels pares i mares de 
Catalunya de triar l’escola que vulguin per 
als seus fills, en igualtat de condicions.

I aquest serà el punt de la nostra posi-
ció: que tots els ciutadans de Catalunya 
siguin inclosos en aquest projecte de 
futur i, per tant, que ningú sigui exclòs 
del futur. No és reiteració innecessària. 

El darrer hem assistint a atacs constants 
i, permanents a les escoles d’iniciativa 
social per part de forces polítiques, mo-
viments sindicals que no volen la lliber-
tat per als ciutadans de Catalunya, sinó 

models únics. Ja va passar en experi-
ments socials que han destrossat milions 
de persones; aquest no és el camí. 
Que no n’aprenem? El camí és la bona 
educació, la implicació real de les fa-
mílies en el procés educatiu i d’ense-
nyament i la llibertat de crear i triar el 
projecte, el model i el centre que cada 
família vulgui. Amb igualtat de condi-
cions, per poder garantir l’equitat.

Des d’aquí, instem els qui creuen en 
la llibertat i en els drets dels ciutadans 
de Catalunya a no badar i a no perdre 
de vista aquest plantejament, que no 
és nostre, sinó dels drets humans i dels 
ciutadans, dels infants i de les famílies. 

Només podem construir una nova reali-
tat a partir de la generositat i la inclusió 
de tothom. Catalunya ha crescut i ha 
reeixit quan ha inclòs, i ha fracassat 
quan ha exclòs. 

Esperem que d’aquí a un any tots els 
que treballem per aquest somni ens 
sentim orgullosos i puguem mirar a la 
cara a tots els ciutadans per dir-los: “Tu 
ets part d’això!”. Bona feina. g 

Implementar un procés de 

reflexió participatiu, in-

tegrador i, especialment , 

molt lúcid

Fapel té la voluntat, 

des de fa més de 30 anys, 

de defensar el dret dels 

pares i mares de Catalunya 

de triar l’escola que vulguin 

per als seus fills, en igualtat 

de condicions

Joan Mateo Francesc Padró

Miquel Martínez Neus Sanmartí

Lluís Font
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Entrevista a Eva Millet
Periodista especialitzada en educació i parenting

Eva Millet Malagarriga és perio-
dista llicenciada en Ciències de 
la Informació per la UAB. Ha 
treballat a Londres per al diari 

The Guardian i a la ràdio BBC, en què va 
ser corresponsal a Mèxic. Actualment 
és col·laboradora habitual del Magazine 
de La Vanguardia i altres suplements 
d’aquest mateix diari, així com del grup 
RBA i de revistes com Historia y Vida. 

El 2002, amb el naixement del seu pri-
mer fill, va començar a publicar articles 
sobre educació i parenting. El 2014 va 
posar en marxa el seu blog (www.edu-
ca2.info), un espai que pretén ser una 
finestra a inquietuds, aportacions i no-
tícies que ajudin les famílies a educar 
els fills. 

Per què una periodista decideix espe-
cialitzar-se en el parenting (la criança) 
i escriure’n un llibre?
Vaig decidir començar a escriure sobre la 
hiperpaternitat perquè el meu marit fa 
molts anys que treballa amb estudiants 
universitaris i vaig sentir una història que 
em va impactar molt: una noia americana 
que estava estudiant al nostre país i que 
es va quedar tancada a l’ascensor. 

Aquesta noia, en comptes de pitjar el botó 
d’alarma per demanar ajuda, va trucar a 
la seva mare, que era a Miami. La mare 
va trucar a la Universitat de Chicago i 
aquesta va contactar amb la universitat  
d’aquí on estudiava la noia. Va ser llavors 
quan, des d’aquesta segona universitat, 
van trucar al servei d’averies tècniques 
de la companyia d’ascensors. 

En aquest moment, i després de tenir els 
meus fills i veure com es comportaven, 
vaig començar a escriure sobre aquest 
tema i a interessar-me pel terme hiper-
paternitat, un fenomen que ja ha arribat 
aquí. Vaig escriure dos reportatges que 
es van publicar a l’Es de La Vanguardia, 
“Deje en paz a sus hijos” i “Niños prote-
gidos, niños hipermiedosos”, que van ser 
un èxit. Aquest va ser el punt de partida 
per començar a escriure un llibre sobre 
hiperpaternitat i pensar que podria tenir 
molta acceptació. 

Pel que fa al blog educa2.info, vaig decidir 
posar-lo en marxa per recuperar tots els 
articles que escrivia al Magazine i a l’Es 
de La Vanguardia. 

Què és la hiperpaternitat?
La hiperpaternitat és un model de criança 
que sorgeix als Estats Units a finals dels 
anys noranta i es dóna a les classes mitja-
nes i mitjanes-altes. Es tracta d’un model 
basat en la supervisió permanent, l’atenció 
excessiva, la resolució sistemàtica dels 
problemes i la superprotecció injustificada 
dels fills per part dels pares, anomenats 
col·loquialment “pares helicòpter”. Els 
pares fan les coses pels seus fills com a 
norma, fins al punt de fer-los els deures. 
Aquest model educatiu està en sintonia 
amb els temps actuals, en què la societat 
exigeix nens molt formats i perfectes.
 

Una de les característiques de la hiper-
paternitat és l’aposta per l’estimulació 
precoç dels nens, és a dir, que els nens 
facin tot el possible com més aviat millor. 
Els pares ens centrem a donar coneixe-

ments als nostres fills, sense adonar-nos 
que pel camí ens oblidem de dotar-los 
d’autonomia. Avui en dia hi ha nens que 
als tres anys saben esquiar o van dos cops 
per setmana a classes d’anglès, però, en 
canvi, no saben cordar-se les sabates. 

Els nens han de jugar i fer coses que els 
agradi fer. Està molt bé que els nens amb  
tres anys sàpiguen parlar anglès, però a 
ells això no els interessa. Se’ls ha de pre-
guntar què els agrada fer i buscar maneres 
perquè es diverteixin. 

El problema arriba quan només ens cen-
trem a oferir coneixements als nostres 
fills i deixem de banda l’educació de les 
habilitats socials i emocionals. No hem 
d’oblidar mai que l’educació és la suma 
del coneixement i de les habilitats socials 
i emocionals. 

Una altra característica és que aquesta 
sobreprotecció envers els fills fa que si-
guin molt insegurs i que tinguin pors. 
Ara el que es fa molt és protegir els nens 
quan tenen por d’alguna cosa, en comptes 
d’ajudar-los a afrontar aquesta por. En el 
meu llibre parlo d’una nena que va estar 
deu anys sense estirar la cadena del lavabo 
perquè li feia por el soroll...aquest és un 
clar exemple, extrem però real, d’aquesta 
hiperpaternitat. 

Quines solucions hi ha a la hiperpa-
ternitat?
La solució és senzilla: abaixar el nivell 
d’exigència envers els nostres fills (no 
han de ser perfectes) i confiar en la seva 
capacitat de fer les coses. Els nostres fills 
són capaços de fer moltes de les coses que 
nosaltres fem per ells. 

Per exemple, quan els anem a buscar a 
l’escola, els nens han de portar la motxi-
lla. Si pesa molt, nosaltres podem agafar 

La hiperpaternitat és un 

model de criança basat en 

la supervisió permanent, 

l’atenció excessiva, la reso-

lució sistemàtica dels pro-

onlemes i la superprotecció 

injustificcada dels fills 

“No hem d’oblidar mai que 

l’educació és la suma del co-

neixement i de les habilitats 

socials i emocionals” 
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dos o tres llibres i portar-los, però és im-
portant que el nen carregui la motxilla 
perquè amb aquesta simple acció li estem 
dient que és capaç de fer-ho, li donem 
una veritable autoestima i li ensenyem 
l’habilitat de la responsabilitat. Com 
aquest exemple, la resta de petites coses. 

Els deures en són un altre exemple clar. 
Podem ajudar els nostres fi lls a organitzar 
els deures en moments puntuals, però no 
ens hem d’aseure amb ells sistemàtica-
ment cada dia a fer-los. Hem de recordar 
que el nen no ha de presentar cap feina 
o activitat, sinó que l’ha d’aprendre a fer. 

En defi nitiva, hem de practicar la “sana 
desatenció”, és a dir, deixar de fer les coses 
pels nostres fi lls i observar com les fan 
per ells mateixos. 

En el llibre comenta que hem passat 
“del model moble al model altar”. Per 
què aquest canvi de paradigma?
La primera raó és demogràfi ca: els arbres 
genealògics s’han invertit, ja que tenim 
menys fi lls (de mitjana tenim 1,3 nens a 
l’Estat, segons un estudi de l’Obra Social 
La Caixa) i els tenim quan som més grans 
(segons l’Eurostat, les espanyoles tenen  el 
seu primer fi ll als 30,4 anys de mitjana). 
Com que tenim els fi lls quan som més 

“La solució és senzilla: 

abaixar el nivell d’exigèn-

cia envers els nostres fills i 

confiar en la seva capacitat 

de fer les coses” 

grans, els pares tenim una certa experi-
ència laboral que fa que importem les 
eines de la feina a la criança. 

Parlem de gestionar fi lls i acceptem que 
els pares som 100% responsables de l’edu-
cació dels nostres fi lls i, en conseqüència, 
d’aquells nens perfectes que la societat 
ens demana. Abans hi havia un cert es-
perit d’atzar, es deia: “A veure com em 
surten els fi lls” o “aquest fi ll t’ha sortit 
així”. 

En canvi, ara, ens veiem amb l’obligació 
i la pressió com a pares de fer que els 
nens siguin com són i creiem que són així 
perquè nosaltres hem fet que siguin així. 

Els pares estem molt nerviosos perquè 
el futur dels nostres fi lls és molt incert i 
ens enfoquem a donar-los molts conei-
xements i experiències, massa, però ens 

eoblidem de donar-los el més important: 
habilitats socials com la paciència, la ca-
pacitat de frustració, l’empatia o l’esforç. I 
ens equivoquem, perquè el que estem fent 
és criar nens amb molts coneixements 
però molt insegurs, ja que ens carreguem 
la seva capacitat d’autonomia. 

El paper de les AMPA: on és la línia 
entre la participació i la intrusió
Les AMPA són un pilar bàsic de l’escola 
i són la mostra de l’interès i la impli-
cació dels pares a l’escola. El problema 
arriba quan es traspassa la línia que hi 
ha entre col·laboració i intromissió. Des 
de les AMPA s’ha de treballar en la col-
laboració i no en l’enfrontament, però a 
vegades les AMPA es poden constituir 
com un contrapoder de l’escola. Personal-
ment, crec que les AMPA han d’estar al 
servei de l’escola, ja que amb esperit de 
col·laboració es pot fer de tot.  
 
Actualment es parla d’“universitaris poc 
adults” i de “joves poc autònoms”. Això 
té alguna cosa a veure amb el fenomen 
de la hiperpaternitat?
Actualment, la societat en general, no no-
més els pares, infantilitza als nens, perquè 
no els diu mai que no i es pressiona els 
pares perquè hi estiguin a sobre perma-

“Parlem de gestionar fills i 

acceptem que els pares som 

100% responsables de 

l’educació dels nostres fills” 

Hiperpaternidad
De modelo 
«mueble» al modelo «altar»
Autor: Eva Millet
Editorial: Plataforma Editorial
ISBN: 978-84-16620-03-6

Actualment s’ha passat d’una època 
Se ha pasado de una época en què 
els fi lls eren tractacts gairebé com 
aun moble més a casa, als que se’ls 
hi feia poc cas i que es criaven sols, a 
col·locar als nens al centre de la vida 
familiar. 

Aquest model de criança, lluny 
d’aconseguir persones madures, au-
tònomes i desenvolupades, genera 
nens hiperprotegits i insegurs. 

El llibre dóna consells per fugir 
d’aquest model i gaudir duna pater-
nitat relaxada. g



8

L’
ED

U
CA

CI
Ó

 É
S 

N
O

TÍ
CI

A

FAPEL

nentment. Sembla que, si no ho fas, no 
et preocupes per l’educació dels fills. Als 
nens se’ls ha d’educar amb uns límits, ja 
que com diu Gregori Luri, “no hi ha res 
més trist que un adolescent sense límits”. 
La sobreprotecció en l’etapa infantil pot 
comportar trastorns en l’adolescència. 

Actualment hi ha una generació, que ara 
té entre 20 i 30 anys, que sembla que 
no marxa mai de casa i que triga molt 
a assumir càrregues laborals, familiars o 
de qualsevol altre tipus. I és que, segons 
un estudi del psicòleg Giorgio Narbone, 
aquest model de criança té molt a veure 
amb el comportament dels joves d’avui 
en dia. 

L’elevat percentatge de joves que avui dia 
no s’independitzen no té a veure amb 
la conjuntura econòmica, sinó amb la 
comoditat a la qual estan acostumats. Els 
joves volen independitzar-se amb “tot”: el 
cotxe perfecte, la casa ideal, l’apartament 

dels caps de setmana a la platja, etc. El 
problema és que, amb tanta sobreprotec-
ció, no estan preparats per a la vida real 
i quan arriba un problema s’enfonsen.  

Tres recomanacions bàsiques per a pares 
i mares?
- Estimar molt els nostres fills i dir-los-ho.
- Confiar en ells, creure que són capaços 
i transmetre’ls aquesta confiança.
- Deixar-los jugar. 

És molt important que els nens tinguin 
el seu espai per jugar i desenvolupar la 
seva creativitat. L’esport és una bona 
eina per desenvolupar la creativitat, 
així com l’empatia, la frustració o la 
socialització. 

És tan important que juguin com 
que s’avorreixin. És bo que els nens 
s’avorreixin i busquin noves maneres 

d’entretenir-se desenvolupant la seva 
creativitat. Moltes vegades la càrrega 
excessiva de deures fa que les hores de 
joc es redueixin o directament desapa-
reguin, per això crec que la direcció de 
l’escola, i no els professors, hauria de 
marcar una política de deures general. 

Els pares han de poder escollir un centre 
o han d’anar al que se’ls assigni?
Hi ha una obsessió per part dels pares 
per trobar l’escola perfecta, però l’es-
cola perfecta no existeix, com tampoc 
l’escola imperfecta. De fet, la recerca 
de l’escola perfecta és un altre símpto-
ma de la hiperpaternitat, de la recerca 
de la perfecció. Tant els nens com els 
pares s’han d’adaptar a l’escola, de la 
mateixa manera que ens adaptem a 
altres situacions de la vida. L’escola la 
fa l’escola mateixa i la família. Les fa-
mílies a les escoles han de ser-hi com a 
suport amb un cert esperit crític, però 
mai com a pedagogs. 

Segons la meva opinió, l’ideal és que du-
rant la primària els nens vagin a l’escola 
del barri, per tal que tinguin el seu cercle 
d’amistat prop de casa, però això és un 
tema molt personal i depèn del que cada 
pare estigui disposat a fer. g

“La societat en general 

infantilitza els nens, perquè 

no els diu mai que no i es 

pressiona els pares 

perquè hi estiguin a sobre 

permanentment” 

Tres recomanacions per a 

pares i mares: estimar 

molt els nostres fills i dir-

los-ho,  confiar en ells i 

deixar-los jugar



9

L’
ED

U
CA

CI
Ó

 É
S 

N
O

TÍ
CI

A

FAPEL

Orientar bé: una preocupació familiar
Ramón Soley, membre de la junta de Fapel i representant al Consell Escolar de Barcelona

Una de les preocupacions de 
totes les famílies és el futur 
dels fills. Sovint el confiem a 
una bona educació domèstica 

i familiar, a una bona relació i formació 
humana entre família i escola, i a una 
sòlida formació acadèmica. Però ja ens 
agafa “cansats” quan arribem als 15-17 
anys, quan el sistema educatiu comença 
a demanar als nois i noies que triïn. I 
que triïn amb cap, amb seny, amb sentit.

Sempre sentim dos corrents, com en 
gairebé tot el que acabem simplificant: 
(1) “que faci el que vulgui i li agradi”, 
i (2) “que faci alguna cosa de profit”.

Les dues idees cerquen l’excel·lència per 
diferents motius i camins. La primera, 
que confia que si fa allò que li agrada, 
tindrà èxit. La segona, que li agradi o 
no, però si és de profit tindrà èxit pro-
fessional i social.

Des de Fapel, com a federació de les 
AMPA que escolta el que diuen i volen 
els pares, ens va preocupar una certa 
idea que arribava, que els nostres ado-
lescents no tenien en general gens clar 
què volien fer en acabar l’ESO obliga-
tòria (i avorrida). 

Com a societat encara arrosseguem 
l’estigma de la formació professional 
(més nosaltres, els pares, que ells; però 
els influïm), batallem amb l’excepci-
onalitat (inicialment gairebé fracàs) 
de les professions més artístiques (que 

està molt bé que les facin els amics i 
veïns...), i ens centrem en els esquemes 
que varem heretar dels nostres pares, 
de manera que reduïm la possibilitat 
de tria a allò que “és útil” o que, sim-
plement, et farà guanyar prou diners i 
un lloc a la societat.

El que ens agradaria transmetre és la 
idea que qualsevol noi i noia puguin fer 
allò que l’apassiona, li agradi o el’om-
pli, i que siguin els millors en allò que 
facin. Ens omplim la boca parlant de 
la felicitat dels nostres fills, però els 
podem orientar, de bona fe, malament. 

No es tracta de reivindicar la terra de 
xauxa, sinó que, hem de tocar de peus 
a terra i fer una tasca orientadora com-
pleta, eficaç i que doni les eines per 
triar el que és millor. I aquesta tasca 
orientadora no la podem iniciar el dia 
que a l’escola ens posen davant un paper 
on cal posar creuetes a assignatures de 
lletres o de ciències segons el nostre 
pobre esquema mental viscut i heretat.

La tasca d’orientar comença de ben 
joves, de ben petits, els hem de donar  
les eines perquè es coneguin bé a si 
mateixos, perquè tinguin criteri sobre 
les coses ordinàries i extraordinàries, 
perquè tinguin ànsia i esma per fer 

coses, per pensar per si mateixos, per 
prendre decisions i, sobre tot, perquè 
siguin ben lliures i sàpiguen conèixer, 
valorar i exercir la llibertat, que és la 
cerca de la veritat.

I quan arriba el moment de les creuetes, 
encara que siguin un deu en tot allò... 
miraran els pares amb ulls interrogants 
i potser els demanaran consell, potser 
aprovació.

Per facilitar encara més la tasca dels 
nois i noies, i també de les famílies, vam 
iniciar fa tres anys el Fapel University 
Day. Aquest esdeveniment està inspi-
rat en el que he explicat anteriorment: 
presentar davant dels alumnes que estan 
decidint el seu futur tantes oportunitats 
com sigui possible per tal que puguin 
triar en llibertat, una llibertatque ha de 

Com a societat encara ar-

rosseguem l’estigma de la 

formació professional, ba-

tallem amb l’excepcionalitat 

de les professions 

més artístiques i redum la 

possibilitat de triar

allò que és útil 

Des de Fapel volem trans-

metre la idea que qualsevol 

noi o noia pugui fer allò que 

l’apassiona, li agrada o l’om-

pli i que siguin els millors en 

allò que facin. 



10

L’
ED

U
CA

CI
Ó

 É
S 

N
O

TÍ
CI

A

FAPEL

ser informada. Des de Fapel volem aju-
dar les famílies a simplificar i a facilitar 
aquest procés de decisió tan rellevant. 
I és així, perquè estem convençuts que 
un adolescent de 15-17 anys, si troba 
el que busca, si descobreix allò pel que 
batega, afrontarà les seves obligacions 
d’una altra manera i això donarà sen-
tit a tot allò que faci, fins i tot al que 
menys li agradi, perquè hi ha un sentit 
superior, una fita per assolir que demana 
un sacrifici i un esforç.

Al final, el format és ben senzill: po-
sar a l’abast de milers d’alumnes de 
4t d’ESO i 1r de batxillerat trenta o 
quaranta universitats que els expliquin 
quines possibilitats hi ha, quins graus 
ofereixen. La varietat és immensa, però 
entre tota l’oferta nacional o estrangera 
troben el que busquen. Els expliquen la 
vida universitària, les possibles beques 
que ofereixen le universitats privades, 
les facilitats, tot allò que necessiten per 
anar prenent decisions.

Per enriquir la fira, es dóna l’oportunitat 
que cada universitat pugui explicar en 
petits grups, i en una estona breu, tot 

allò que és difícil transmetre a l’estand 
d’una fira: un vídeo, una presentació, 
respondre preguntes, explicar altres 
aspectes... I, finalment, un tercer espai 
on de manera individual els alumnes 
i les famílies poden resoldre dubtes, 
obtenir informació més concreta o in-
teressar-se per aspectes més adaptats a 
les circumstàncies particulars.

Finalment, per tal de complementar la 
jornada, s’organitzauna taula rodona 
sobre temes punyents: enguany ha estat 
la lectura i l’hem volgut enfocar des de 
diverses perspectives: la d’un mestre i 
escriptor, que és descomplicada, lliberal 
des del punt de vista docent, d’afició per 
la lectura, d’exigència per ensenyar els 
mecanismes i les destreses de tot tipus 
de lectures, des de les pragmàtiques 
fins a les líriques. També la visió que 
aporten les tecnologies per donar suport 
a la gestió i el control d’aquestes destre-
ses que cal instruir. Finalment, la d’un 
mestre i professor de literatura que ha 
transmès des del primers rudiments de 

la lectura fins al debat profund i literari, 
des de la primària fins al batxillerat.

Enguany volem endegar una col-
laboració amb la Fundació Bertelsmann, 
que ha posat l’orientació professional 
com a prioritat en la seva acció, i volem 
fer-ne partícips els pares i alumnes, i 
també especialment els professors, que 
potser són els que creen i mantenen la 
cultura de centre. Pensem que ha d’es-
tar enfocada, també, a aquesta impor-
tantíssima tasca d’orientar els nostres 
fills i filles en el seu èxit acadèmic i 
professional.

L’objectiu de Fapel, que ha d’agrair a 
University Day la gran tasca que rdu a 
terme en aquesta jornada, creiem que 
es va acomplint amb cada edició: oferir 
informació, formació i col·laborar amb 
les AMPA i escoles per tal que cadascú, 
des de la responsabilitat aporti a l’edu-
cació dels nostres fills i filles el que cal 
per a formar-los i educar-los. g 

La tasca d’orientar comença 

donant als nostres fills 

les eines perquè es 

coneguin a simateixos i 

tinguin criteri sobre les 

coses per prendre 

decisions lliurement

Des de Fapel busquem 

oferir informació, formació i 

col·laboració amb les AMPA 

per tal que cadascú des de la 

seva responsabilitat aporti a 

l’educació dels nostres fills 

el que cal per a formar-los i 

educar-los
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Seedbox: la revolució dels horts 
urbans!
Redacció

Seedbox és una caixa plena de 
valors per iniciar-se en l’auto-
cultiu urbà, ja que  mateixa cai-
xa es converteix en la taula de 

cultiu i conté tot el que cal per plantar. 

Els productes estrella, la gamma de 
Seedbox Kids, basats en l’educació i el 

desenvolupament dels nens, els juden a 
familiaritzar-se, a través d’un joc, amb 
el món del cultiu a casa, de l’alimen-
tació sana i de la responsabilitat social 
i mediambiental. 

Fapel i Seedbox han arribat a un acord 
de col·laboració per fer arribar aquesta 

aventura emocionant als centres edu-
catius, prioritzant les competències i 
els objectius d’aprenentatge i desen-
volupament personal dels nens que ara 
cursen el primer cicle de primària.El 
format permet plantar dins l’aula, cosa 
que fa que hi hagi un contacte directe 
i constant amb els alumnes. g

amb la discapacitat intel·lectual

23 d’octubre 
a les 10 h, a 
la pl. Sarrià

23 d’octubre 
a les 10 h, a 
la pl. Sarrià

www.corremjunts.org
Inscriu-t’hi ara!

Vine a la Gran Festa 
solidària de Sarrià
4ª milla solidària a favor de la discapacitat intel·lectual
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Accés al món laboral dels alumnes amb 
necessitats educatives especials
Marta Montserrat, responsable de Prospecció d’Empreses

I tu, què estudiaràs? O a què et dedi-
caràs? En l’època de preinscripcions 
fem aquesta pregunta als alumnes 
que ja finalitzen l’etapa d’estudis 

obligatoris. 

Malauradament, quan es  tracta 
d’alumnes amb necessitats educati-
ves especials, aquestes preguntes no 
les sentim de manera tant freqüent. 
No és senzill trobar oferta formativa 
variada que pugui adaptar-se a les ne-
cessitats d’aquests alumnes que vulguin 
continuar estudiant i especialitzar-se 
una mica més. 

Caldria, doncs, mirar de garantir el dret 
a la formació i oferir més oportunitats 
que donin resposta a la diversitat de 
capacitats i interessos de l’alumne. 

Aquesta oferta formativa ha de perme-
tre als joves amb discapacitat l’accés a 
un recurs laboral adequat a les seves 
capacitats, i això inclou, entre d’altres, 
l’accés al mercat laboral ordinari. És 
sota aquestes premisses d’inclusió so-
cial, d’apoderament i de respecte en-
vers les persones que es fonamenta el 
“treball amb suport”.

El “treball amb suport” és una me-
todologia d’intervenció que s’aplica 
a persones amb capacitats diverses, i 
també a altres col·lectius vulnerables, 
per permetre’ls accedir a un de treball 
remunerat dins el mercat laboral obert 
i mantenir-lo. 

Es tracta d’un sistema de suports indi-
vidualitzats, que s’han de produir abans, 
durant i després d’obtenir un contracte 
laboral. 

Se centra en les habilitats de l’empleat i 
alhora dóna resposta a les seves necessi-
tats, sense oblidar també les necessitats 
de l’empresari contractant i del seu equip. 

El professional encarregat de guiar tot 
el procés d’inclusió laboral, de facilitar 

aquests suports i de regular-ne la inten-
sitat és el preparador laboral.

Un altre dels punts claus d’aquesta me-
todologia és la formació del treballador 
en el mateix lloc de treball a l’empresa, 
el que s’anomena “pràctiques en situa-
ció real”. Posar en crisi el concepte de 
formació prèvia i passar a formar-se fent 
les tasques que després es demanaran, 
i al mateix lloc on es demanaran, pot 
evitar problemes de transferència de 
l’aprenentatge i, en conseqüència, fa-
cilitar l’assoliment de l’èxit.

En el nostre país la metodologia de 
“treball amb suport” és una realitat des 
de finals de la dècada dels vuitanta. És 
per tant relativament jove i encara té 
camí per recórrer. No obstant això, es 
tracta d’una eina absolutament vàlida i 
rigorosa que ens ha de permetre poder 
fer a tots els nostres estudiants, sense 
cap mena d’inquietud, la pregunta se-
güent: “I tu, a què et vols dedicar?”. g 

Cal garantir el dret a la 

formació i oferir més opor-

tunitats que donin resposta 

a la diversitat de capacitats i 

interessos de l’alumne

Les pràctiques en situació 

real poden evitar problemes 

de transferència de l’apre-

nentatge i, en conseqüència, 

facilitar l’assoliment de l’èxit
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Èxit de participació a la primera edició 
del Fapel University Day Lleida
Redacció

Celebrada a la Llotja de Llei-
da-Palau de Congressos Muni-
cipal, en aquesta primera edi-
ció a Lleida hi van assistir més 
de 800 alumnes i una trentena 
d’universitats.

E l dijous 17 de març, més de 
800 alumnes d ’escoles de 
reconegut prestigi com el 
Col·legi Terraferma, l’Escola 

Pia de Tàrrega, l’Institut Ciutat de Ba-
laguer, el Col·legi Lestonnac Lleida, el 
Col·legi Mater Salvatoris, el Col·legi 
Arabell, el Col·legi Episcopal, el Col-
legi Santa Anna, el Col·legi Salesianos 
Santo Domingo Savio de Monzón o 
l’IES Hermanos Argençola de Barbas-
tro, entre d’altres, van tenir l’oportunitat 
de conèixer de primera mà les ofer-
tes formatives de més d’una trentena 
d’universitats nacionals i internacionals, 
públiques i privades.

La jornada es va celebrar a les instal-
lacions de la Llotja de Lleida-Palau 
de Congressos Municipal, que ja s’ha 
consolidat com el punt de trobada de 

referència entre escoles, famílies i uni-
versitats a la ciutat. 

Promoguda per Fapel, aquesta inici-
ativa, que té per objectiu despertar la 
vocació per la formació continuada, 
tant important avui dia, en què cursar 
estudis de qualitat a la universitat més 
adient és cada vegada més rellevant per 
assolir dels objectius professionals, ha 
volgut apropar l’oferta universitària a 
les Terres de Lleida, per proporcionar 
el servei ofert en les tres edicions pas-
sades a Barcelona

I Edició del Fapel University Day 
Lleida
Tot i ser la primera edició del Fapel 
University Day, que s’ha celebrat fi ns al 
moment a la ciutat de Lleida, ha tingut 
molt bona acollida entre professors i 

alumnes, que es van poder informar de 
manera personalitzada sobre les ofer-
tes educatives de les universitats assis-
tents, així com sobre plans d’estudis, 
programes de beques i ajudes, acords 
internacionals, etc., a càrrec d’una 
trentena d’universitats d’excel·lència, 
segons el rànquing web d’universitats. 

ESCOLES ASSISTENTS

- Col·legi Terraferma
- Escola Pia de Tàrrega
- Institut Ciutat de Balaguer
- Escola Lestonnac Lleida
- Col·legi Mater Salvatoris
- Col·legi Arabell
- Col·legi Episcopal
- Col·legi Santa Anna
- Col·legi Salesianos Santo 
Domingo Savio de Monzón
- IES Hermanos Argençola 
de Barbastro

A la jornada hi van assistir  

més de 800 alumnes i una 

trentena d’universitats
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Format de l’acte
La jornada va estar organitzada en 
dos espais simultanis: fi ra università-
ria i tres sales de conferències. Totes 
les universitats assistents van disposar 

d’un estand, on van poder atendre els 
estudiants i professors interessats en la 
seva oferta formativa (de 9 a 14 h), de 
manera personalitzada. 
Paral·lelament a la fira universitària, 

La jornada es va organitzar 

en quatre espais simultanis: 

fira universitària i tres 

sales de conferències

UNIVERSITATS ASSISTENTS

- AGM (Beques universitàries
 a EUA)
- Blanquerna
- CEU-Abat Oliba
- EAE (Business & Màrqueting)
- Elisava
- ESADE
- ESDI
- ESERP (Business)
- ESIC (Business & Màrqueting)
- EU (Business School)
- IDEP (Disseny  gràfi c, moda i foto-
grafi a)
- IQS
- La Salle
- LCI (Disseny, Gastronomia i 
Moda)
- Ostelea (Management Hoteler)
- Swiss Education Group (Mana-
gement Hoteler)
- UAB -Universitat Autònoma 
de Barcelona
- UIC -Universitat Internacional 
de Catalunya
- UPF-Universitat Pompeu Fabra

Benvinguda a càrrec de Josep Manuel Prats

Alumne informant-se dels plans formatius que ofereixen els centres participants.

es van habilitar tres sales de conferèn-
cies perquè cada universitat pogués fer 
una breu presentació del centre i dels 
programes d’estudis. 
D’aquesta manera, tant alumnes com 
professors van poder ampliar la infor-
mació sobre els centres universitaris i 

Alumnes participant a les conferències que ofereixen els centres formatius sobre plans d’estudis, ajudes i beques.
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Ronda de trobades amb partits 
polítics
Redacció

En el marc de trobades amb partits polítics, Fapel manté reunions regulars amb els diferents representants po-
lítics als Parlament de Catalunya, per defensar el dret fonamental dels pares i mares de triar el model educatiu 
que vulguin per als seus fills i per continuar treballant per defensar la llibertat, la qualitat i l’equitat del sistema 
educatiu. 

PP

E l 28 de gener passat, Fapel va mantenir una trobada 
amb la diputada María José Garcia Cuevas amb 
l’objectiu de fer una sessió de treball per transmetre 
la posició de l’entitat com a federació d’AMPA.

Els missatges transmesos van anar en la línia de la llibertat 
d’educació i dels drets que tenim com a pares i mares de 
triar l’escola que vulguem per als nostres fi lls, ja que, des 
de Fapel, creiem en els drets de les famílies, en el dret a la 

llibertat d’educació, en totes les seves manifestacions i as-
pectes, i demanem als partits polítics que siguin conscients 
de la importància. que té tot això 

Per això, des del darrer any, d’una manera o altra, Fapel ha 
mantingut trobades amb tots els grups polítics que l’han 
volgut escoltar, a qui s’han transmès les posicions de les 
famílies. g 

PSC

E l 26 de febrer passat, el president i els membres 
de la Junta de Fapel es van reunir amb la diputada 
Esther Niubó, del Grup Parlamentari Socialista, 
per tal d’establir-hi els primers contactes d’aquesta 

legislatura en matèria d’educació, després que es constituís la 
Comissió d’Ensenyament del Parlament i que comparegués 
a la Comissió la consellera d’Ensenyament.

Un dels temes que es va tractar va ser la recuperació del 
prestigi social del professorat com a aspecte cabdal d’èxit 
del sistema. També es va coincidir enla necessitat de con-
tinuar desenvolupant la LEC. Fapel va traslladar el desig 
de mantenir la integritat de tot el Servei d’Educació de 
Catalunya, així com el diàleg fl uid i cordial per avançar en 
temes cabdals i nuclears del sistema i defugir debats sobre 
aspectes accidentals. g 

C’S

E l 29 de febrer passat Fapel es va trobar,  al Parlament 
de Catalunya, amb Susana Beltrán, diputada del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. A la reunió es 
van coincidir en força aspectes educatius, pel que 

fa al dret fonamental dels pares a triar el model educatiu 
que vulguin per als seus fi lls. 

A més, des de C’s es va demanar de continuar treballant, 
per defensar la llibertat i la qualitat i equitat del sistema 
educatiu. g 
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Fapel participa a la Torre 
de Llibres 
Redacció

Fapel es va sumar a la iniciativa Tor-
re de Llibres, un joc lector en què les 
escoles van aconseguir llegir tants 
llibres com l’alçària de la Sagrada 
Família.

L a iniciativa Torre de Llibres, im-
pulsada per la plataforma per al 
foment de la lectura i la com-
prensió lectora Xim i Xesca, va 

aconseguir que els alumnes d’entre 6 i 12 
anys d’escoles de Catalunya llegissin més 
de 8.500 llibres en tan sols deu setmanes.

Fapel va participar en la iniciativa amb 
l’objectiu de motivar i incentivar la lec-
tura entre els petits de la casa i assolir 
el repte: llegir tants llibres com l’alçària 
de la Sagrada Família (170 metres). 
El mes de juny passat, les escoles i bi-
blioteques participants van assolir el 
repte, gràcies a més de 4.450 alumnes 

(d’entre 6 i 12 anys) que s’havien sumat 
al projecte, després de llegir un total de 
8.872 llibres, en només deu setmanes. g

Per a més informació: 
www.ximixesca.com/torredellibres

En total s’han llegit prop 

de 9.000 llibres en tan sols 

10 setmanes entre tots els 

alumnes participants 

Alumnes de l ’Escola Pia d’Olot- Imatge cedida per Xim i Xesca
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Què n’opinen les formacions polítiques?
Redacció

Els pares i mares, 
podem triar lliu-
rement l’educació 
que volem per als 
nostres fills?

És necessari fer una 
programació avan-
çada d’un o fi ns i 
tot dos anys per co-
nèixer millor la de-
manda dels pares i 
mares i fer més efi -
cient l’assignació 
de places i recursos. 
Hi esteu d’acord?

Caldria flexibilit-
zar la zona edu-
cativa, ampliant-
la cada cop més? 

Sí, sens dubte, és un dret 
constitucional.

Sí. És gairebé unànime la 
sensació de manca de plani-
fi cació per part del Departa-
ment d’Ensenyament.

Sí, la zonifi cació actual és 
motiu de moltes queixes.

Es un derecho de los padres elegir 
el modelo educativo para sus hijos 
que mejor se adapte a sus convic-
ciones y principios. Así se estable-
ce en la Declaración de Derechos 
Humanos (art.26), la Declaración 
de Derechos y Libertades Funda-
mentales del Parlamento Europeo 
(art. 16), y nuestra propia Cons-
titución (art. 27). Y es obligación 
de la Administración garantizar el 
ejercicio de este derecho en con-
diciones de libertad e igualdad. 
Solo un sistema educativo plural, 
en el que tengan cabida distintos 
modelos educativos y pedagógicos 
,podrá garantizar a los padres su 
derecho a elegir la educación de 
sus hijos.

Sí. Nosotros pensamos que la Ad-
ministración debería preguntar a 
los padres con antelación sufi cien-
te sobre sus preferencias en rela-
ción a los centros educativos dis-
ponibles en la red sostenida, total 
o parcialmente, con fondos públi-
cos, para así planifi car la oferta de 
plazas y la asignación de recursos 
de una manera más ajustada a la 
demanda real.Creemos que es una 
equivocación obligar a los padres 
a elegir entre centros con plazas 
y recursos preestablecidos, o con 
amenaza de recorte, pues se coar-
ta la libertad de estas familias y se 
está condicionando su decisión, 
por lo que no conoceremos la de-
manda real, sino la demanda ajus-
tada a la oferta, lo contrario de lo 
que creemos correcto, que es que 
la oferta se adapte a la demanda.

Desde nuestro partido aboga-
mos por la zona única, a nivel 
provincial o incluso autonómico, 
pues permitiría a cualquier 

Creiem en el dret a l’educació, 
que ha de ser garantit pels 
poders públics, i en la lliber-
tat d’elecció, si bé pensem que 
no sempre es garanteix.

Pensem que és necessari fer 
una programació de l’oferta 
educativa a 5-10 anys, en 
l’exercici de coresponsabi-
litat dels ens locals i en el 
diàleg amb la comunitat 
educativa, per adaptar-se i 
preparar millor les necessi-
tats d’escolarització tenint 
en compte el context demo-
gràfi c, entre d’altres.

Probablement sí.

C’S PP PSC

Publiquem, per ordre de recepció, les aportacions de les diferents formacions polítiques que ens han fet arribar abans 
del tancament de la revista. Cal destacar que aquestes preguntes s’han fet arribar a totes els partits polítics.
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La insuficiència 
econòmica dels 
concerts educa-
tius és evident. 
Proposeu-ne una 
millora. 

Considereu que 
concertar els ni-
vells postobli-
gatoris és una 
prioritat per as-
solir la igualtat 
i lluitar contra 
l ’abandonament 
prematur i el 
fracàs escolar?

Creieu en 
l’autonomia de 
centre, per tal que 
cada centre pu-
gui defi nir el seu 
projecte educatiu 
en tots els seus as-
pectes?

Els governs han de prioritzar i, 
malauradament, ni el Govern 
d’Espanya ni el de la Genera-
litat prioritzen l’ensenyament. 
Cal destinar-hi més partida 
pressupostària; això en facilita-
ria el bon fi nançament.

Concertar els nivells posto-
bligatoris podria ajudar les 
famílies en la lliure elecció, 
però no crec que serveixi per 
lluitar contra l’abandonament 
escolar.

Sí, però sempre amb una 
bona supervisió i rendiment 
de comptes. 

niño acceder a cualquier centro 
al margen de su zona de origen 
o de residencia. Así garantizaría-
mos la igualdad de oportunida-
des en el acceso a la educación y 
promoveríamos la competencia 
sana y legítima por la excelencia 
en los centros. Todo ello lógica-
mente garantizando a cada cen-
tro los recursos necesarios para 
desarrollar su proyecto educativo 
con unos estándares equipara-
bles de dignidad y calidad.

Desarrollar un estudio serio y ri-
guroso sobre el coste de la plaza 
educativa, con una gestión efi ciente 
de los recursos, y acercar progresi-
vamente los módulos de concierto 
educativo a estos importes, con-
siderando los distintos conceptos 
incluidos en estos módulos. 

Sí, ya que supone un agravio com-
parativo entre centros que perte-
necen, todos, a la red del Servei 
d’Educació de Catalunya: unos, 
de titularidad pública, pueden 
ofrecer los niveles no obligatorios 
gratuitos, y otros, la mayoría de 
los centros de titularidad priva-
da, no están concertados. Para la 
mayoría de los estudiantes de un 
centro público o privado, resulta 
más sencillo continuar sus estu-
dios en el mismo centro. Algunos 
abandonan al tener que cambiar 
de centro o perder la gratuidad de 
los estudios por acceder a cursos 
superiores no concertados. Cree-
mos que los cursos post-obliga-
torios deberían acceder al modelo 
de concierto económico pues una 
cosa es que estos cursos no sean 
obligatorios y otra que no puedan 
ser gratuitos, al margen de la titu-
laridad del centro.

Sí. La autonomía de centro es 
un elemento básico en la libertad 
de enseñanza que se consagra en 
nuestra legalidad. Solo la autono-
mía de centro permite la existen-
cia de una pluralidad de proyectos 
educativos y pedagógicos que ga-
ranticen el derecho de los padres 

-

Precisament per assolir 
la igualtat i lluitar contra 
l’abandonament prematur i 
el fracàs escolar, defensem 
que hi ha d’haver altres me-
sures prioritàries que s’han 
d’impulsar des del Govern 
de la Generalitat i el Depar-
tament d’Ensenyament, en 
particular.

Sí, creiem especialment en 
l’autonomia pedagògica, i no 
només de gestió. 

C’S PP PSC
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Esteu d’acord en 
la compactació 
dels horaris a se-
cundària? I a pri-
mària? 

Els pares i mares 
amb fi lls amb neces-
sitats educatives es-
pecials, han de po-
der triar qualsevol 
escola ordinària del 
Servei d’Educació 
de Catalunya i, per 
tant, disposar dels 
recursos necessa-
ris per dur a terme 
l’educació inclusiva?

A secundària sembla que 
dóna bons resultats. A pri-
mària només se segueix en 
zones molt concretes i per pe-
tició de les famílies. No sem-
bla que es pugui fer extensible 
si no hi ha primer una modi-
fi cació horària de la societat 
espanyola. 

Això depèn de la necessitat 
educativa perquè hi ha in-
fants més ben atesos a escoles 
especials o específi ques. Si es 
fa educació inclusiva, s’hi han 
de destinar recursos de veri-
tat, cosa que actualment no 
sempre passa.

a elegir el modelo que entiendan 
mejor para sus hijos.Este es el 
modelo de doble libertad que de-
fendemos desde el PPC: libertad 
de los centros para enseñar y li-
bertad de los padres para elegir.El 
único límite a esta doble libertad 
es el respeto a los principios lega-
les y a las normas esenciales que 
rigen nuestra convivencia, tanto 
en los centros para desarrollar su 
proyecto educativo, como en las 
aspiraciones de los padres para la 
educación de sus hijos.

Pensamos que este modelo hora-
rio genera importantes problemas 
de conciliación familiar y de cui-
dado de los hijos, además de su-
poner un esfuerzo intelectual de 
concentración, o incluso físico, en 
determinados alumnos que puede 
llegar a perjudicar sus resultados 
escolares. En Cataluña se ha im-
plantado este horario en muchos 
casos por criterios económicos 
más que pedagógicos. De todos 
modos, no somos contrarios, bajo 
la perspectiva del modelo de doble 
libertad que defendemos, a que si 
un centro quiere ofrecer este hora-
rio y tiene la demanda sufi ciente 
no pueda hacerlo, pero siempre de 
manera consensuada mayoritaria-
mente con las familias.

Creemos que sí, aunque siendo 
realistas, por ejemplo, no todos los 
centros están arquitectónicamente 
adaptados,ni, en algunos casos, es 
posible hacerlo. En general nues-
tra opinión es que el sistema en 
su conjunto debería ser inclusivo, 
considerando a los alumnos con 
NEE como a cualquier otro alum-
no, con el mismo derecho a elegir 
un modelo educativo o pedagógico 
determinado, sin quedar limitada 
su capacidad de elección por su 
discapacidad. Para nosotros es una 
prioridad que la Administración 
dedique a la educación el presu-
puesto público necesario, y una 
educación de calidad, que garantiza 
la libertad de elección y la igualdad 
de oportunidades, debe ser necesa-
riamente inclusiva.

No, ens preocupa especial-
ment la compactació de la 
jornada com a element ge-
nerador de desigualtats, a 
secundària, per la desaparició 
en molts casos del servei de 
menjador, i especialment a 
primària i infantil. Per això 
hem demanat que el  ens 
Departament presenti un es-
tudi de l’impacte pedagògic, 
econòmic i social que aquesta 
jornada ha tingut allà on s’ha 
aplicat, especialment pel que 
fa a famílies i entorns més 
vulnerables. 

Sí, sens dubte.

C’S PP PSC
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La educación previene la demència 
senil
Elena Sanz- Muy Interesante 

Cuanto mayor es el nivel de estudi-
os, menor es el  riesgo de demen-
cia senil al envejecer, según revela 
una nueva  investigación realiza-

da por científicos británicos y finlandeses.
Los investigadores descubrieron el 
importante papel de la educación tras 
analizar los datos de 872 ancianos eu-
ropeos .”Nuestro estudio evidencia que 
la educación permite a algunas personas 
afrontar un gran número de cambios ce-
rebrales antes de que aparezcan síntomas 
de demencia”, explica Carol Brayne, de 
la Universidad de Cambridge, coautora 
del estudio que publica la revista Brain. 

En concreto, las cifras apuntan a que 
por cada año de estudios adicional el 
riesgo de desarrollar demencia se re-
duce en un 11%. Brayne y sus colegas 

han comprobado que las diferencias 
en el nivel educativo no impiden que 
el cerebro “sufra demencia”, sino que 
aquellos cerebros que han recibido 
más educación de jóvenes son capa-
ces de “compensar los efectos de la 
demencia”, retrasando la aparición de 
síntomas durante varios años. Los re-
sultados, aseguran, demuestran que la 
educación es importante para la salud, 
y que es necesario seguir investigando 
cómo ciertos factores de los primeros 
años de vida de un sujeto afectan a su 
esperanza de vida. g

Genética y educación
Javier Flores- Muy Interesante 

E l gran triunfador de la mesa sobre 
genética y educación ha sido, sin 
lugar a dudas, el médico y especi-
alista en la inteligencia humana y 

del aprendizaje Mario Alonso Puig, quien 
incluso ha tenido que levantarse para recibir 
una sonora ovación y ha copado la mayoría 
de las preguntas del debate. 

Alonso Puig ha comenzado preguntándo-
se si la genética determina nuestro destino, 
señalando, que de ser así, “¡no puedo afirmar 
que soy libre!”. A partir de ahí ha desarrolla-
do una explicación a su teoría para llegar a la 
conclusión de que “no es nuestra genética la 
que define nuestro destino, pero influye”. Y 
es que para este investigador miembro de la 
Academia de las Ciencias de Nueva York y 
de la Asociación americana para el Avance 
de la ciencia, las personas “no somos cubos 
vacios que hay que llenar, somos fuegos que 
hay que encender”, poniendo el acento en 
que “la educación es enseñar a la gente que 
crea en sí misma”. “Podemos tener el talento 
delante de las narices y no darnos cuenta” 
apuntaba Alonso Puig. 

El filósofo Serge Latouche, sentado en su 
butaca junto a su bastón, ha centrado su ex-
posición de 21 minutos en la sociedad de 
consumo, la globalización y los movimientos 
revolucionarios. Para este famoso profesor 
de economía de la Universidad de París, “la 
sociedad de consumo destruye el planeta” 
afirmando que no deberíamos hablar de 
mundialización sino de “inmundialización”. 
Igualmente el pensador ha arremetido contra 
la televisión y la publicidad, afirmando ro-
tundamente que “la televisión se ha converti-
do en un arma de destrucción masiva” para el 
cerebro de los niños. Según Latouche, en la 
actualidad “a los niños les educa la televisión, 
la publicidad”. 

El argentino David Konzevik, sobrepasando 
ampliamente los 21 minutos que se ofrece 
a cada ponente, ha repasado diversos temas 
sociales y de empresas afirmando que ac-
tualmente los smartphones han supuesto 
una revolución tecnológica pues existen 
5.000 millones de teléfonos inteligentes, 
afirmando que “el rol de las redes sociales 
está exagerado” pues mucha gente que está 
en una red social también la está en otras. El 

guró empresarial ha terminado su discurso 
afirmando que “con las ideas se discute, con 
los dogmas se mata”, 

Finalmente, las marcas prosociales han 
centrado la exposición de Mark Woerde. 
Según este gurú del marketing, “ha llegado 
un momento para un cambio radical en las 
marcas”. Y es que según sus investigaciones, 
la gente es altruista explicando que “para el 
74 por ciento de las personas encuentran el 
sentido de la vida en ayudar a los demás”. 
La explicación reside en la conocida como 
hormona del placer, pues “ayudar libera 
oxitocina, la misma hormona que se libera 
cuando se tiene un orgasmo” explica Woerde. 

Filosofía, futuro, educación, genética y de-
sarrollo social han llenado durante más de 
dos horas el palacio de los deportes, en El 
Ser Creativo, gracias a los cuatro ponentes 
de excepción que han alumbrado con sus 
conocimientos a los asistentes. g
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Escola Badalonès
Una escola familiar amb vocació de servei a la comunitat

Redacció

Lany 1895, Badalona encara era 
un poble, el títol de ciutat no  li 
fou concedit fins al 1897.Quant a 
escoles, existia el Col·legi de Sant 

Andreu, el de les Franciscanes del carrer 
del Temple (avui dels Germans Maristes), 
l’escola d’Arts i Oficis de l’Ateneu Obrer, 
molt pocs col·legis públics i algunes es-
coles privades molt petites. 

El mes de maig de l’any 1895 es crea el 
Col·legi Badalonès, al carrer Sant Francesc 
d’Assís, 36. El seu fundador i primer di-
rector és el mestre Manel Piñol, un home 
nascut a Tivenys (Tarragona). La legalit-
zació de l’escola es produeix el 21 de gener 
de 1905, mitjançant una autorització del 
Rectorat de la Universitat de Barcelona, 
que era la institució que en aquella època 
tenia jurisdicció sobre els col·legis.

Sabem que l’any 1913 l’escola tenia uns 
75 alumnes, tots nois, i que Piñol la va 
traspassar a diferents mestres fins que l’1 
d’agost de 1918 ve cedir el Col·legi al seu 
amic Felici Coscollano i Gascón, natural de 
Benicarló, de 22 anys. És a partir d’aquest 
moment que es va començar a consolidar 
el Col·legi Badalonès. Es va buscar un local 
espaiós al carrer de Sant Isidre, núm. 7 que 
es va mantenir en actiu durant 75 anys i 

on es va impartir progressivament educa-
ció infantil, primària, batxillerat, auxiliars 
d’empresa i formació professional de 1r 
grau, entra d’altres.

L’any 1943 Manel Dunjó Payà es va casar 
amb Rosa Coscollano Montia, i a partir 
d’aquest moment el centre va començar 
la seva expansió. L’any 1962 es va cons-
truir el nou edifici del carrer dels Arbres, 
17, per acollir els alumnes de batxillerat i 
part de l’EGB,; l’any 1975 es va comprar 
un nou local per a infantil al carrer de 
Guifré, 214, i l’any 1998 es va adquirir 
un nou local al carrer de Mossèn Anton 
Romeu, per ubicar -hi la primària. L’any 
1999 es va absorbir l’escola Casagemes i 
el Badalonès va quedar amb l’estructura 
actual de tres línies per etapa educativa, 
llevat dels cicles formatius. 

El Badalonès, com l’anomenen ara els nos-
tres estudiants, és una escola familiar amb 
vocació de servei a la comunitat que, al llarg  
de quatre generacions i 121 anys d’història, 
s’ha anat adaptant als canvis de la societat.

Els nostres trets d’identitat es concreten en 
projectes que han anat arrelant en la nostra 
comunitat educativa i que ens defineixen 
com a escola: 

1. La LLAP. És el nostre projecte solidari 
que engloba diverses activitats que es desen-
volupen a totes les etapes educatives durant 
el curs i que impliquen tots els alumnes i 
tot el personal del centre amb la finalitat 
d’ajudar els qui més ho necessiten. Aquest 
projecte té ja 13 anys de vida i, entre altres 
accions, el dia de Sant Jordi els alumnes de 
l’ESO venen roses que ells mateixos han 
confeccionat per recaptar diners.

2. El Projecte Mediambiental, que, després 
de més de deu anys d’incorporar contin-
guts, activitats i accions per conscienciar 
els alumnes sobre la preservació del medi 
ambient, ens ha permès incorporar-nos a 
la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya.

3. El Projecte Internacional , que, amb la 
finalitat d’oferir l’oportunitat a tots els estudi-
ants, a partir de 3r d’EP, de tenir una experièn-
cia internacional, ha anat creixent des que vam 
començar a col·laborar amb escoles fineses 
l’any 2011. Actualment col·laborem amb es-
coles a Finlàndia, Alemanya, Letònia, Itàlia i, 
en un futur immediat, començarem projectes 
també amb Bulgària, Suècia i Croàcia.

4. L’atenció a la diversitat. Cada vegada ens 
hem d’esforçar més per detectar de manera 
precoç aquells nens i nenes que tenen difi-

Escola Baladonès
Carrer dels Arbres, 17, 08912 
Badalona, Barcelona
Tel.  93 384 75 75/93 389 57 16
www.badalones.com/
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cultats en l’aprenentatge. En l’etapa d’edu-
cació infantil és importantíssim detectar, 
a través d’indicadors objectius, aquestes 
dificultats i buscar la millor solució, ja que 
l’experiència ens demostra que, com més 
aviat es tracten, més avança el nen o la nena. 
El seguiment dels alumnes es fa mentre són 
a la nostra escola i hi participa la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat.

5. L’esport. La nostra escola té una trajec-
tòria com a entitat promotora de l’esport, 
especialment el bàsquet, des de fa molts anys. 
Sempre hem promogut la pràctica de l’esport 
com a complement indispensable per a una 
bona salut, tant física com mental i social.

6. La potenciació dels hàbits de vida salu-
dables. Participem en les campanyes per  a 
potenciar el consum de fruites i verdures a 
primària, assessorem els joves i fem campa-
nyes de prevenció (addiccions, alimentació, 
conductes sexuals de risc, xarxes socials, 
detecció de maltractaments, etc.).

7. Projectes d’aprenentatge i servei, que 
pretenen identificar necessitats de l’entorn i 
aportar-hi una solució. Alguns dels projectes 
en els quals participem com a impulsors o 
com a col·laboradors són: la LLAP; el Pro-
jecte Pigmalió, juntament amb la Fundació 
Princesa de Girona; Clean-up-the-med, amb 
l’Escola del Mar de Badalona i les Assises 
jeunes et méditerranée,;acompanyament als 
avis de Can Bosch, amb la col·laboració dels  
Amics de la Gent Gran o “Les guardioles so-
lidàries”, en col·laboració amb l’ONG BASE 
A, entre d’altres.

8. Manteniment i millora de les infra-
estructures. La nostra història ens avala. 
El Badalonès, des que es va fundar, no 
ha deixat de créixer en espais i millora 
dels equipaments.

9. Compromís amb la millora contínua. 
Des del curs 2003-2004 tenim implantat 
un sistema de gestió de la qualitat basat en 
la norma ISO 9001:2008.

En l’ambit acadèmic els nostres principals 
objectius són:
1. Assolir els resultats necessaris perquè els 
nostres estudiants puguin accedir a la Uni-
versitat i puguin triar la carrera que vulguin.

2. Inserir al món laboral els nostres alum-
nes, a través de l’FP i l’FP Dual, tant els 
que estudien CFGM (cicles formatius de 
grau mitjà) com els que acaben batxillerat 
i volen continuar amb nosaltres a CFGS 
(cicles formatius de grau superior).

3. Aconseguir que els alumnes que repe-
teixen curs ho facin amb garanties per tal 
d’obtenir uns millors resultats.

4. Atendre els alumnes amb dificultats 
plantejant adaptacions metodològiques 
i/o curriculars i PI(plans individualitzats) 
quan es considera necessari.

5. Obtenir resultats per sobre de la mitja-
na de les escoles de la nostra tipologia en 
les proves externes (competències bàsiques 
a 6è i PAU a batxillerat)

En el vessant metodològic, la nostra escola 
ha anat canviant i ha passat de ser una es-
cola tradicional, en la qual el més important 
eren els resultats acadèmics, a una escola 
interessada a donar la millor formació als 
nostres alumnes i fer que siguin ells els 
protagonistes del procés d’aprenentatge.

- Hem començat a treballar des del punt 
de vista de les intel·ligències múltiples per 
conèixer millor els nostres alumnes i perquè 
ells coneguin també quines són les seves 
fortaleses i quins els punts febles. Quan els 
alumnes es coneixen millor saben quines 
són les seves limitacions i això els permet 
esperar allò que és coherent amb les seves 
destreses i evitar falses expectatives, que, 
després, només porten a la frustració.

- Treballem en grups cooperatius, en els 
quals tothom aprèn alguna cosa. El resul-
tat sempre és mèrit de tots els companys 
del grup i això fa que treballin molt més 
motivats. En aquests treballs, el mestre és 
un facilitador, ajuda que aprenguin per ells 
mateixos, que col·laborin, que no es donin 
per vençuts i que aprenguin dels seus errors 
i dels èxits dels altres.

Quan els nens i les nenes comencen a tre-
ballar així, des de ben petits, són menys 
competitius i gaudeixen molt més dels 

aprenentatges que assoleixen i que com-
parteixen.

- Desenvolupem projectes col·laboratius 
en els quals participen totes les etapes edu-
catives: Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, DENIP, Dia de la Mediterrània, 
Dia de la Poesia, Dia Mundial del Medi 
Ambient. Des d’aquest curs i per fer més 
evident el nostre compromís amb els més 
desafavorits, hem decidit que el dia de Sant 
Jordi sigui la festa emblemàtica de l’escola 
(LLAP).

- Sistematitzem les activitats d’AICLE 
(aprenentatge integrat de continguts i llen-
gües estrangeres) a totes les etapes acadè-
miques sense comprometre l’assoliment 
dels continguts finals d’etapa. 

- Les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge 
i el coneixement) són ben presents en el 
nostre projecte educatiu ja que, des de l’edu-
cació infantil els nens i les nenes estan en 
contacte amb ordinadors, PDI(pissarres di-
gitals interactives) i altres dispositius mòbils.

- Som molt curosos en la incorporació de 
les TAC, ja que hem de tenir present que 
la competència digital s’ha d’anar adquirint, 
com la resta de competències, al llarg de la 
vida escolar dels nostres alumnes.

Els nens i les nenes de primària porten els 
seus dispositius mòbils (tauletes o netbooks) 
quan ho requereix el professor i només és a 
partir de l’ESO que els estudiants fan servir 
el portàtil a l’aula.

- Mindfulness o atenció plena és “l’enfo-
cament sense prejudicis de l’atenció d’un 
mateix en les pròpies emocions, pensaments 
i sensacions que es produeixen en el mo-
ment present”. Aquest plantejament davant 
la vida ens apropa als nostres alumnes i a 
ells els ajuda a ser més feliços dins l’escola.

Per poder aprendre gaudint hem creat es-
pais acollidors en els quals els nens i les ne-
nes amb els seus mestres poden compartir 
experiències inoblidables. g 
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Fert Batxillerat

Un centre de batxillerat que combina el rigor acadèmic amb l’educació
 en valors

Redacció

Fert Batxillerat
Carrer de Pomaret, 23,
 08017 Barcelona
Tel.  934 17 30 05
www.fertbatxillerat.com

Fert Batxillerat és un centre espe-
cialitzat en l’etapa educativa del 
batxillerat, promogut per la Fun-
dació Familiar Catalana. El nostre 

col·legi recull la tradició de l’antic COU 
Fert, fundat fa més de quaranta anys per 
iniciativa d’un grup de pares de família 
que volien per als seus fills un centre on 
s’assegurés una educació de qualitat i una 
bona preparació per accedir a la universitat.

El nostre ideari integra tant el rigor aca-
dèmic com l’educació en els valors propis 
de l’humanisme cristià. El nostre centre 
té un marcat caràcter preuniversitari. 
Eduquem en un ambient de llibertat i 
responsabilitat,respecte i confiança, exi-
gència i comprensió. 

Projecte educatiu
Un dels principis bàsics del nostre pro-
jecte educatiu és oferir als alumnes una 
educació completa, que atengui totes 
les dimensions de la persona: madure-
sa intel·lectual, educació de la voluntat, 
intel·ligència emocional i obertura a la 
transcendència. D’aquesta manera acon-
seguirem la realització personal i la inser-
ció en la societat d’una forma responsable, 
activa i crítica.

Encara que l’alumne és el protagonista 
del seu projecte personal, treballem per 
treure el màxim rendiment de les seves 
capacitats; li oferim els mitjans i els pro-
cediments d’aprenentatge més adequats. 
Per a nosaltres, cada alumne és únic i 
irrepetible i la nostra missió, juntament 
amb els pares, és acompanyar-lo i moti-
var-lo en el procés de maduració personal. 

Especialistes en batxillerat
La nostra especialització en batxillerat 
propicia que els alumnes puguin deixar 
enrere l’ESO, començar aquests estu-
dis en un centre nou i integrar-se en un 
ambient preuniversitari. El claustre, cen-
trat en aquesta etapa educativa, coneix 
els trets específics de l’adolescent i està 
avesat a assumir els nous reptes del món 
universitari.

El pla d’estudis, flexible i orientat a l’accés 
a la universitat, està configurat en quatre 
itineraris: social, humanístic, tecnològic 
i científic. Els resultats de les PAU ens 
situen en un batxillerat d’excel·lència, 
caracteritzat pel rigor acadèmic i per la 
preparació de l’alumnat tant en els conei-
xements com en les competències reque-
rides en els diferents graus universitaris. 

Durant l’any acadèmic organitzem cursos 
d’anglès per obtenir titulacions oficials 
(First Certificate i Certificate in Ad-
vanced English), ja que som un Cen-
tre Preparador d’Exàmens Cambridge. 
D’aquesta manera, satisfem l’exigència de 
la universitat d’acreditar el nivell d’anglès. 
A més, tutoritzem i assessorem els alum-
nes en el procés d’inscripcióa universitats 
de l’estranger.

El nostre ideari integra tant 

el rigor acadèmic com 

l’educació en valors propis 

de l’humanisme cristià

L’alumne és el protagonis-

ta del seu projecte perso-

nal i treballem per treure 

el màxim rendiment de les 

seves capacitats
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Considerem que no n’hi ha prou amb 
voler estudiar batxillerat, sinó que cal te-
nir un mètode d’estudi eficaç. Per això, 
les primeres setmanes de curs impartim 
unes sessions de tècniques de treball intel-
lectual i, al juny, organitzem un curs in-
tensiu de preparació específica per a la 
selectivitat. 

L’horari intensiu, de 8.00 h a 14.30 h, 
facilita la gestió responsable del temps 
a les tardes i acosta l’alumne a la di-
nàmica pròpia de la universitat. Els 
alumnes tenen la possibilitat d’assistir 
a despatxos, una tarda a la setmana, 
per tal que el professorat els resolgui 
els dubtes i els motivi en l’estudi de 
l’assignatura. 

El batxillerat és una etapa decisiva en 
l’elecció dels estudis universitaris. És 
per això que els alumnes, des de pri-
mer curs, participen en un projecte 
d’orientació professional, en què se’ls 
proposa una sèrie d’activitats dirigides 
a l’autoconeixement, l’exploració de 
l’oferta acadèmica i la presa de decisió 
del grau universitari que s’ajusti més 
al seu perfil.

L’adolescència, una etapa plena  
d’oportunitats
Els adolescents necessiten referents que 
facin més fàcil la interiorització d’acti-
tuds i valors sòlids en el procés cap a la 
seva maduresa personal. Des del Servei 
d’Atenció a l’Estudiant, gestionat per 

joves exalumnes que finalitzen els es-
tudis universitaris, es dinamitzen dife-
rents activitats: voluntariat, amb l’oferta 
d’un curs teoricopràctic acreditat per la 
Fundació Montblanc; jornades d’estudi, 
per preparar els exàmens; catequesi de 
confirmació i de post-confirmació, per a 
aquells alumnes que ho sol·licitin; acti-
vitats culturals, esportives i d’oci.

En col·laboració amb els pares 
Entenem que, en l’educació dels ado-
lescents, és primordial que existeixi una 
estreta col·laboració entre família i esco-
la, basada en la confiança mútua. Amb 
aquest objectiu, oferim als pares activi-
tats formatives que tracten sobre l’etapa 
de l’adolescència (tutories, conferències 
trimestrals, cafès educatius). g

Oferim els mitjans i els 

procediments d’apre-

nentatge més adequats a 

cada alumne

Impartim unes sessions de 

tècniques de treball intel-

lectual i, al juny, organit-

zem un curs intensiu de 

preparació específica per a 

la selectivitat
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Llibres i webs

La família en digital
Autor: Jordi Jubany
Editorial: Eumo Editorial

En Josep acaba d’actualitzar el seu 
perfi l professional a la xarxa mentre 
l’Ester, la seva dona, interromp un 
moment la lectura amb la taule-

ta per enviar un missatge de mòbil a l’àvia i recordar-li 
que aquell vespre l’esperen a sopar. Els seus fi lls, la petita 
Lluna i l’adolescent Oriol, coincideixen, cosa estranya!, a 
deixar les videoconsoles per veure la sèrie que han des-
carregat a l’ordinador. 

Amb un text amè i enginyós, l’autor ens orienta perquè 
ens acostem sense neguits a aquesta cultura digital que 

la família protagonista del llibre, i segurament també la 
nostra, ja ha incorporat. 
«El que m’atabala és com ens enfrontem a la tecnolo-
gia. No hem de ser ni un papa-nates, que es pensa que 
el seu fi ll de dos anys és tan intel·ligent perquè sap fer 
anar l’Ipad; no un pare-noic, que veu Internet com un 
niu de pederastes. No podem confondre l’eina amb com 
s’utilitza». 

Jordi Jubany Vila és mestre, antropòleg i expert en 
educació digital. Treballa d’assessor tècnic docent al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya i col·labora amb universitats i entitats educa-
tives. També escriu sobre els usos socials de la tecnolo-
gia en diversos mitjans de comunicació. g

ta per enviar un missatge de mòbil a l’àvia i recordar-li 

Por cuatro esquinitas de nada
Autor: Jorome Ruillier
Editorial: Juventud

Cuadradito quiere jugar en casa de 
sus amigos Redonditos, pero no 
pasa por la puerta porque… ¡La 
puerta es redonda como sus ami-

gos! «¡Tendremos que recortarte las esquinas!», le dicen 
los redonditos. «¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me dolería 
mucho!» ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. 
Nunca será redondo.  

Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión. Un 
álbum con una propuesta gráfi ca muy original. A partir 
de 5 años. g

¿Cómo orientar profesional-
mente a tu hijo?. Manual prác-
tico para padres
Fundación Bertelsman
Autor: Vicente Hernández Franco, 
coordinador Editorial i profesor 
titular Universidad Pontifi cia 
Comillas

El objetivo principal que tiene esta guía práctica de 
Orientación Profesional para padres es ofrecer a las fami-
lias la información relevante para que puedan formarse 

su propio criterio a la hora de entender, enfocar y aseso-
rar, desde la responsabilidad parental, todo el proceso de 
Orientación Profesional de sus hijos. 

Los contenidos abordados por los autores de este ma-
nual facilitan a los padres las claves fundamentales para 
valorar las distintas alternativas y oportunidades que el 
sistema educativo y laboral ponen a su alcance. g

Guía de Orientación Profesion-
al Coordinada. Manual práctico 
para una orientación de cali-
dad en el ámbito educativo
Fundación Bertelsman

Con esta obra se quieren las bases 
para colaborar a desarrollar un sis-

tema de orientación profesional cordinado y de calidad 
con el apoyo y la colaboración de agentes educativos, em-
presas y otras instituciones.

El objetivo es desarrollar un sistema que ponga en va-
lor las cualidades, el talento y las competencias de cada 
alumno y ofrezca una visión actualizada de las necesi-
dades concretas del mercado laboral. g






