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n la darrera editorial de la revista
feia un advertiment sobre l’entrada de la LEC al Parlament de
Catalunya. El dia 20 de gener vam
comparèixer davant de la Comissió d’Educació del Parlament per donar la nostra
opinió sobre el Projecte de llei.
Va ser una jornada, si més no, molt curiosa. Una convocatòria de compareixença
que estava prevista per a les 10 del matí
i que no es va fer efectiva fins dues hores
després. L’entrada va ser ràpida i les presentacions escasses ja que, no en va, els
que ens trobàvem en aquella sala pràcticament ens coneixíem tots. El final de la
compareixença va ser bastant esperpèntic:
uns diputats i diputades que en acabar el
discurs em van fer més de trenta preguntes
i una presidenta de comissió que em va
donar 5 minuts per contestar-les totes.
Tot plegat una situació que desdiu molt
del lloc on érem i del contingut que es
tractava: l’educació del país i de les noves
generacions. Els interpel·lats, nosaltres:
una part de persones que havien recollit
en vuit dies unes 246.000 al·legacions a la
llei. Poca broma. Sense comentaris.
Alguns d’aquests diputats i diputades no
estaven d’acord amb aquest tracte i així
ens ho van fer saber. També dir que a alguns diputats i a una diputada no els va
agradar el que dèiem. Recomano que llegiu les actes de les sessions del Parlament.
També fer-vos esment que la senyora Inger
Enkvist, professora de la Universitat de
Lund (Suècia), va comparèixer a petició
de CiU i va defensar la llibertat d’educació,
en general, i de l’educació diferenciada, en
particular.
El contingut del meu discurs el teniu en un
altre apartat d’aquesta revista i amb això
crec que tothom es podrà fer una idea de
per on van anar les nostres paraules. Solament vull recordar dues coses d’aquella
compareixença: les darreres paraules del
discurs, amb un seriós advertiment en el
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sentit que es faci el que la societat està
demanant, és a dir, una llei de país i de
futur. Si es tracta d’una llei que ha de ser de
futur, caldrà assolir també el consens de les
principals forces polítiques parlamentàries
per garantir-ne la continuïtat més enllà de
les actuals majories de govern.
Per tot això vam demanar al govern i a les
forces polítiques de Catalunya que, durant
el tràmit parlamentari, s’intensifiqui la
voluntat de consens social amb els sectors
majoritaris i àmpliament representatius
de l’educació del país i amb els grups majoritaris del Parlament de Catalunya. En
finalitzar el discurs vaig voler recordar que
si la llei no compleix uns mínims anirem
als tribunals: la fapel té experiència en
aquest tema.
Pel que fa al Seminari d’enguany, parlem
de “La valoració social del professorat”.
Aquest és un dels temes que sempre ens
hem plantejat com a objectiu a la Fapel:
vetllar pels centres educatius on estudien
els nostres fills i filles i pel professorat que
ens ajuda a educar-los.
La valoració del professorat es treballa
poc: sindicats, moviments de renovació
pedagògica i altres institucions fa temps
que no es plantegen una temàtica com la
que ens ocupa: el professorat. On és el
veritable treball de tothom per millorar
l’escola més enllà dels discursos polítics?
Ens prenem seriosament l’educació? Què
fem pel reconeixement i pel prestigi social
del professorat? Quines són les condicions
d’ajuda a la seva tasca professional? Quin
és el desenvolupament professional del
professorat?
En definitiva, nosaltres els pares i mares
també volem dir la nostra per defensar i
vetllar pels nostres professors. Des d’aquí
demanem a les administracions, als sindicats i a tota la comunitat educativa que
s’impliquin en aquest tema que considerem
bàsic. Un país és el reflex de la seva educació,
els seus professors i els seus alumnes. l
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No perdem una oportunitat històrica
Presentem un resum
de la compareixença del president
de la fapel, Antoni Arasanz, davant
la Comissió d’Educació del
Parlament amb motiu del debat
sobre el Projecte de llei d’educació
de Catalunya celebrat el 20 de gener
de 2009.

Antoni Arasanz
President de fapel

J

untament amb la resta de la comunitat educativa, i durant els
últims anys, fapel ha dut a terme
destacats esforços per aconseguir
un pacte d’educació que tingués en compte
totes les opinions. Aquest pacte va culminar amb el Pacte Nacional per a l’Educació
de 2006. Recentment, l'actual govern de
l’Estat va defensar la necessitat de paralitzar l’aplicació de la LOCE, en tractar-se
d’una llei que havia nascut sense el necessari consens social i polític. A dia d’avui,
malauradament, a Catalunya ens trobem
amb una nova llei que pot néixer sense un
consens mínim que n’asseguri l’estabilitat i perdurabilitat. En aquest sentit, vull
recordar que el mateix President, el Molt
Honorable senyor José Montilla, va fer
unes declaracions on destacava la necessitat de l’existència d’un consens per part
de les forces polítiques amb possibilitat
de governar.
Des del nostre punt de vista, el text presentat al Parlament per a la seva tramitació
no suposa l’avanç, objectivament parlant,
que l’escola necessita. I quan parlo d’escola, em refereixo tant a l’ensenyament
de titularitat pública com al de titularitat
privada. És a dir, creiem que es pot perdre
una oportunitat històrica per redreçar correctament els problemes educatius del país
i, per aquest motiu, el nostre sentit de la
responsabilitat ens obliga a manifestar-ho
en el moment adient i de la manera més
clara i respectuosa.
La fapel ha treballat, i ho continuarà fent,
per aconseguir la implantació dels acords
establerts al Pacte Nacional per a l’Edu-

cació. Dic això perquè volem evitar que
l'educació torni a quedar exposada a les
vel·leïtats del partit o partits polítics que
estiguin al govern. De la mateixa manera,
volem advertir que no acceptarem versions
manipulades d’allò que estableix el Pacte.
Sovint, per evitar veritables injustícies
plantejades des de la mateixa administració, ens hem vist obligats a visitar jutjats.
No ens agradaria, doncs, tornar a visitar
els tribunals l’endemà de l’aprovació d’una
llei que sigui inacceptable.
Feta aquesta precisió inicial, permetinme una petita anàlisi sobre l'educació i el
seu entorn polític. La tasca dels polítics
en educació i, en conseqüència, la política
educativa que resulta de la seva acció, no
hauria de ser fruit d'un exercici intel·lectual
realitzat en abstracte. Més aviat tot el contrari. És per aquest motiu que la política
educativa s’haurà d’examinar prenent en
consideració el tot que la integra. Entre els
factors que condicionen la política educativa de Catalunya figuren, en una posició
destacada, aquells que la regulen des d'una
perspectiva autonòmica, estatal i interna-

cional. Catalunya, com a autonomia que
forma part de l’Estat, està integrada en
organismes internacionals que s'han dotat
de normes legals per al seu funcionament.
Estem subjectes a contemplar, en la nostra
política educativa, l’ordenament legal que
emana d'aquests organismes i estructures
tant nacionals com supranacionals. Per
emmarcar millor la part de l’ordenament
legal espanyol que afecta els drets i llibertats educatives no es pot prescindir de la
crida constant a l’anàlisi dels tractats internacionals com a part dels fonaments de
la política d’educació.
La Constitució espanyola contempla expressament el compromís de l'Estat de respectar els acords i tractats internacionals
subscrits segons els termes que es recullen
al seu articulat:
Fetes aquestes precisions, allò que demanem, i aquest és justament el motiu pel
qual sóc avui aquí, senyories, és que el
govern autonòmic fixi les principals exigències per a una política educativa social
i democràtica segons la doble dimensió del
dret a l’educació: per una banda, és un dret
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prestació i, per l’altra, un dret llibertat. És
per això que m’atreveixo a resumir tots
aquests tractats en cinc principis:
1. Llibertat d'ensenyament en la doble i
clàssica dimensió de llibertat d’expressió
docent i dels particulars per crear i dirigir
centres d'ensenyament, de manera que
s’eviti la discriminació metodològica i/o
de projecte educatiu.
2. Llibertat dels pares per escollir per als
seus fills l'educació i escoles diferents a
les creades per les autoritats públiques,
que estiguin d'acord amb les pròpies conviccions, projectes i idees per tal d’evitar
discriminacions de qualsevol tipus.
3. La gratuïtat de l’ensenyament bàsic
(primària i secundària obligatòria) i el
batxillerat, independentment del tipus
de centre on s’imparteixi, de manera
que s’eviti la discriminació econòmica
actual, notable en comparació amb altres
autonomies.
4. La igualtat d’oportunitats, basada en el
dret a un ensenyament sense discriminacions d’accés, en l’exposició dels "sabers"
i en el dret al lliure desenvolupament
de les potències i interessos particulars,
per evitar la discriminació de l’equitat i
de l’excel·lència, qualitat de la qual tan
necessitats estem.
5. El dret de tots els membres de la comunitat educativa a participar en els processos de presa de decisions i en totes
aquelles qüestions que afectin els centres
d'ensenyament que eduquen els nostres
fills i filles.
Fins aquí una exposició que no vol ser
exhaustiva en raonaments però si en il·
lusions, la il·lusió que el nostre país aconsegueixi una veritable llei d’educació satisfactòria per a tothom, allunyada d’excessos
ideològics i capaç de respectar la llibertat
de tots sense abandonar els drets que pertanyen a totes les persones, no perquè els
estableixi un govern sinó pel sol fet de ser
persones.
Vull destacar que no els he comentat l'article 27 de la Constitució espanyola perquè
dono per suposat que tots el coneixen. Tot
i això, m’agradaria fer-ne un petit comentari. L'article 27 de la Constitució s’inicia
amb dues afirmacions que justifiquen la
reflexió que em proposo fer: "Tothom té
dret a l'educació. Es reconeix la llibertat
d'ensenyament".
Observin que no es proclama el "dret de
tots a l’escolarització", és a dir, el dret de

tots els ciutadans a tenir al seu abast una
plaça escolar, una cadira, sinó el "dret de
tots a l'educació en un marc de llibertat",
la qual cosa suposa posar l’accent en la
persona que és subjecte del dret: es tracta
d’una persona lliure a qui la societat i els
poders públics han d’oferir la possibilitat de
desenvolupar-se i de créixer en llibertat per
mitjà de l’educació, repeteixo: el subjecte
no és la cadira.
Senyories, la doctrina constitucional relativa al dret a l'educació i a la llibertat
d'ensenyament és la que és. No poden ni
han d’ignorar-la. Els vull recordar que els
poders públics tenen serioses obligacions
en aquest respecte. En aquest sentit, l’article 53 de la Constitució espanyola diu
així: "correspon als poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i
la igualtat de l'individu i dels grups en què
s’integra siguin reals i efectives, remoure
els obstacles que impedeixin o dificultin
la seva plenitud i facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social ".
L’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalunya, en l’article 4.1., que
parla del Drets i principis rectors, diu el
següent: “Els poders públics de Catalunya
han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen aquest
Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la
Declaració Universal dels Drets Humans,
el Conveni europeu per a la protecció dels
drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya
que reconeixen i garanteixen els drets i les
llibertats fonamentals”.
Per tots aquests motius, i segons el nostre
criteri, el Projecte LEC ha de ser profundament revisat d'acord amb la doctrina
constitucional relativa al dret a l'educació
i la llibertat d'ensenyament en els termes
que els exposaré. El Projecte de llei s’ha
elaborat sense consens social i sense que
el parer dels pares dels alumnes es tingui
en compte. En aquest sentit, recordo que
en un termini de vuit dies vam recollir,
juntament amb la CCAPC, una xifra de
signatures d’al·legacions suficient perquè
vostès la tinguin en compte: 225.429 són
moltes al·legacions i moltes signatures. A
Catalunya mai se n’havien recollit tantes.
És una xifra força superior al nombre de
vots obtinguts per alguns partits polítics
en unes eleccions, només cal que repassin
dades.
El govern deixa de banda els problemes
reals de l'educació a Catalunya per instru-
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mentalitzar l'educació en favor d’interessos
ideològics i partidistes. És molt necessari
treure l’escola de la confrontació ideològica
i electoral, per tal de fer possible un sistema
educatiu lliure que garanteixi la igualtat
d’oportunitats, sense discriminacions, i
sigui acceptat per tothom. Si no és així, no
es podrà millorar la qualitat de l’ensenyament, l’atenció personal de cadascun dels
alumnes i reduir el fracàs escolar.
El pes específic de l’escola pública condiciona necessàriament tot el sistema
educatiu. Les dificultats per resoldre les
seves ineficiències i les seves contradiccions no han de fer que es posin en perill
els aspectes positius que ha assolit, amb
molta feina, l’escola concertada. Encara
menys quan hi ha molts aspectes que
s’haurien d’incorporar a l’escola pública.
Vostès han d’entendre que es tracta de
dues xarxes impossibles d’unificar sense
desnaturalitzar-se: partim d’experiències, d’universos i d’estructures mentals
molt diferents i hem desenvolupat uns
imaginaris també diferents que són, en
la seva diversitat, una riquesa social que
no podem desaprofitar perquè correspon
a la diversitat inherent a la societat. He de
confessar que sovint tenim la sensació que
hi ha qui voldria desnaturalitzar l’escola
concertada i convertir-la en subsidiària i
en un succedani de l’escola pública. Això,
a més d’una injustícia, seria un error.
Podem i hem de tenir uns objectius comuns
i compartir estratègies i col·laboracions al
servei de la comunitat. Aquesta és la nostra
voluntat. Els canvis demogràfics, econòmics, socials i culturals que s’han produït
durant aquests darrers anys a la nostra
societat es tradueixen en uns reptes educatius de primer ordre que demanen l’esforç
de tots per tal de donar-los una resposta
adequada. El gran repte és el de la qualitat, però sense perdre de vista l’equitat, la
igualtat d’oportunitats i la integració dels
nouvinguts.
La fapel i les associacions d’AMPA que representem volem participar en la superació
d’aquests reptes: res ens agradaria més. De
fet, i malgrat que alguns volen obviar-ho,
ja ho estem fent. Demanem garanties pel
manteniment de l’autonomia i la diversitat dels projectes educatius de les nostres
escoles i, al mateix temps, un finançament
correcte que permeti a les famílies acabar
amb la discriminació econòmica respecte
l’escola pública i poder, d’aquesta manera, integrar tothom que desitgi una escola
concertada.
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Els punts que volem destacar són els
següents:
• El govern entén a la inversa el principi
de subsidiarietat. En educació, els poders
públics són subsidiaris dels pares i de la
iniciativa social, perquè l'article 27 de la
nostra Constitució estableix un marc de
llibertat que no pot ser ignorat. L'educació
no és "un servei públic" sinó un dret. El
sistema ha de respectar la llibertat que la
Constitució garanteix.
• El text del Projecte LEC posa en perill el
dret dels pares a decidir el projecte educatiu
que desitgem per als nostres fills, d'acord
amb les nostres conviccions i desitjos i el
principi de llibertat d'elecció de centre. Permetin-me fer una reflexió: no entenem que
hi hagi un principi que elimini la possibilitat de la pluralitat pedagògica: l’educació
diferenciada. Això es reflecteix en l’article
41, on s’observa un “totum revolutum” sota
el títol de principis: gratuïtat, condicions
d’igualtat, acceptació d’alumnes i educació
mixta. De fet, ens sorprèn que hi hagi algú
que confongui una metodologia amb un
principi. Els recordo el que he dit al principi
de la meva exposició: no podem obviar ni
l’Estatut, ni la LOE, ni la Constitució, així
com tampoc cap dels tractats internacionals que ha signat Espanya i que formen
part del nostre cos jurídic. Si us plau, no
cometem equivocacions de concepte. Cap

país prohibeix o discrimina l’educació diferenciada, ans al contrari: està augmentant
a tot Europa i a la resta del món. Doncs bé,
ara nosaltres la volem discriminar: si la llei
ha de ser per a tots, plantegem principis
que ho siguin de veritat, però no amaguem
rancúnies personals en una llei de país.
Unes escoles que estan donant un molt bon
servei a Catalunya des de fa més de quaranta anys. Moltes d’elles concertades des de
l’inici del concert i ara, se les vol segregar
i, per tant, provocar un greu perjudici als
nens i nenes que hi assisteixen. Els proposo
que suprimeixin l’article 41. Catalunya té
els principis educatius marcats amb escreix.
Si no s’ho creuen, només cal que llegeixin
les lleis de rang superior on es defineixen,
sense restriccions, els principis educatius.
No entenem que els principis, a Catalunya,
hagin de ser restrictius.
• La LEC no té en compte la lliure demanda
de les famílies ni la iniciativa social per a
la programació i establiment de nous llocs
escolars gratuïts.
• Buida de contingut el dret del titular del
centre a establir el caràcter propi, que els
professors i els pares accepten en incorporar-se al centre i que és una garantia de
coherència envers el projecte docent triat.
Atès que només assenyala l’obligació de
posar "en coneixement", d’aquesta manera es manipula la naturalesa del caràcter
propi que mai és causa de discriminació
sinó una referència vàlida per als pares que
s’identifiquen amb un determinat projecte
docent. Així ho ha subratllat el Tribunal
Constitucional en la seva sentència 5 /
1981, FJ 9.
• Tracta la "planificació" com a eix substantiu del sistema educatiu, i aquest no
pot ser origen sinó conseqüència. No té en
compte la demanda dels pares i mares com
a criteri de preferència. Considera l’oferta
i mai la demanda.
• El sistema de zonificació escolar, que és
un impediment per a la llibertat dels pares i cal que es deixi enrere per assegurar
la igualtat d’oportunitats: el domicili dels
pares no ha de ser un condicionament que
els obligui a portar els seus fills a un determinat col·legi o els impedeixi accedir a un
altre fora d'aquesta zona, aquesta és una
discriminació cruel. El Projecte de llei no
té en compte la demanda dels pares com
a criteri de preferència perquè un centre
accedeixi al règim de concerts o augmenti
el nombre d’unitats concertades, precisament perquè ha cobert les seves places
disponibles i té demanda; per contra, el que

fa és posar en perill el dret d'elecció dels
pares així com el dret de creació i direcció
d’escoles d’iniciativa social.
• El projecte obvia un model d'ensenyament que estimuli l’esforç i l’autoexigència,
que solucioni el fracàs escolar que afecta
milers d’alumnes i que ajudi els nostres
fills a frontar els reptes futurs en la vida
professional. Els resultats de l'informe Pisa

“

El text presentat per
a la seva tramitació
no suposa l’avanç
que l’escola necessita
mostren que pràcticament tota una generació ja està en inferioritat de condicions
envers la resta d'Europa.
• S’estableix la prohibició als centres concertats de cobrar amb caràcter obligatori
quantitats complementàries als pares.
La fapel es mostra d'acord amb aquesta
mesura, però adverteix que el seu acompliment exigeix que les administracions
educatives estableixin els mòduls econòmics del concert d'acord amb el cost real
de l’ensenyament, la qual cosa, ara, està
lluny de la realitat. El govern no ha estat
capaç de dur a terme un estudi mínimament seriós d’aquest tema tan important.
També advertim que el cost no és, ni pot
ser, el mateix per a totes les escoles del país:
discriminació positiva cap als centres amb
més necessitats.
Finalment, voldria assenyalar que és molt
dubtós que la LEC ens condueixi a la necessària millora del sistema educatiu pel sol
fet de la seva aparició. Millores arrelades en
les bones pràctiques dels docents, i accions
encaminades a enfortir l'autonomia i les
responsabilitats, més enllà dels aspectes
formals i altres, serien més fructífers, i
encara més si es té en compte que la llei
pràcticament no avança gens en els àmbits
materials que regula.
Els vull fer arribar un breu missatge: no
deixin escapar la possibilitat d’evitar que
una altra generació de catalans caigui en la
mediocritat, aquest país no es pot permetre
el luxe de reincidir en errors ja contrastats.
Tenen l’obligació de fer les coses bé i esperem que ho facin. l
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Assemblea General de l’EPA

Millorar dia a dia la
relació amb l’escola
Josep Manel Prats

Diego Barroso, President d'EPA

L

’EPA (European Parents Association), que representa
milions de pares i mares de tot Europa i de la qual la
fapel és membre fundador, vol arribar a transmetre
a totes les famílies d’Europa que ells, pares i mares,
són els protagonistes i els primers i principals responsables de
l’educació dels seus fills; que són ells els qui, en llibertat, han de
poder triar el projecte educatiu; que els governs estan al servei
de la família i de l’individu; que calen polítiques educatives que
posin als pares i a l’alumne al bell mig del fet educatiu.
Darrerament, les diferents administracions educatives d’arreu
d’Europa han fet de l’escola el lloc on els nens i nenes han d’aprendre força coneixements i competències, però també la majoria
d’habilitats que els permetin ser bons ciutadans (higiene, salut,
seguretat vial, seguretat a la xarxa, conductes i actituds, etc.). I
és en aquest context que cal recordar que és a la família on hem
de poder transmetre als nostres fills quins són els valors que han
de regir aquestes habilitats.
Per això, a la darrera assemblea general de l’EPA es va tractar
un d’aquests temes: “Healthy and Safety school” (Qawra, Malta,
29-30 de novembre de 2008). Cal dir que és força important
transmetre als pares la importància de la seguretat i de la salut
dels fills, de la socialització d’aquests conceptes a l’escola, i que
són motius com aquests els que ens mouen a millorar cada dia
més la nostra relació amb l’escola que hem triat (aquells que han
pogut triar).
Durant la cloenda del congrés es van lliurar els premis Alcuin.
Enguany els projectes de les Associacions de Pares i Mares d’arreu
d’Europa estaven estretament relacionats amb la diversitat i amb
el clima escolar. Així, el màxim guardó el va assolir el projecte
“Platform for Ethnic Minority Parents” dels Països Baixos. Van
ser també premiats els projectes "Down with Bullies, Up with
friends" d’Itàlia i "Anti Bulling Ambasadors" de Dinamarca.
Finalment, cal destacar que la Fapel ha aconseguit portar la
seu de la Secretaria General de l’EPA a Barcelona amb la ferma
voluntat de fomentar i potenciar encara més la col•laboració de
totes les federacions de pares membres per tal que la llibertat
d’educació sigui una autèntica realitat arreu d’Europa. l
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EPA se traslada a Barcelona

E

n la actualidad forman parte de la EPA asociaciones de padres de 26 países de Europa y representa
a más de 150 millones de padres y madres, tanto
de escuelas públicas como privadas. La sede social está en Bruselas. El presidente actual de la EPA es el
barcelonés Diego Barroso (padre de fapel).
Entre los objetivos de la EPA figura la integración activa de
los padres en la educación de sus hijos, el reconocimiento
de los padres como primeros y principales educadores y la
cooperación entre las distintas asociaciones de padres de
Europa. Una de las aportaciones más importantes de los
padres de la EPA a la educación es la Carta de los derechos
y deberes de los padres de Europa.
Los boletines informativos de la EPA y su página web (www.
epa-parents.eu) dan a conocer con detalle las actividades
que se llevan a cabo y los fines de la asociación.
Recientemente, la EPA ha expresado su voz en la elaboración de la Constitución Europea, todavía no promulgada,
donde se recoge el derecho de los padres como los primeros
y principales responsables de la educación de sus hijos.
Los actuales socios (miembros de pleno derecho) españoles
de la EPA son: FAPEL (Catalunya), CONCAPA (España), FAPACEL (Andalucía), FAPAE (País Vasco) y FAPACE (España).
Queremos destacar que desde el pasado mes de diciembre
la sede administrativa de la EPA se ha trasladado desde
Holanda a Barcelona, en la sede de fapel. l
Más información: Mar Faus epa@fapel.net

Premis Alcuin

L

’Alcuin és un premi a l’excel•lència en el camp de
l’educació a la millor iniciativa educativa jutjada
sobre un o més dels cinc criteris següents: originalitat, contribució a l’educació, implicació dels
pares en l’educació, relacions constructives entre família
i escola en l’educació i model a tornar a aplicar a Europa.
Els candidats proposats poden ser el membres de l’EPA,
els ministeris d’educació dels països de la UE i la Comissió
de les Comunitats Europees.
L’oficina de l’EPA ha de rebre els projectes abans del mes
de juliol de 2009. Tots els documents rellevants hauran de
ser escrits en anglès. El projectes que es rebin després de la
data límit no participaran en la competició d’aquest mateix
any, però es guardaran per a la competició de l’any següent.
El board de l’EPA seleccionarà cinc candidats, d’entre els
quals un jurat internacional n’escollirà el guanyador. l
Per a més informació: www.epa-parents.eu

8

Les nostres escoles

Us obrim les portes del futur dels vostres fills!

Escola Petit Estel - La Nova

P
Petit Estel – La Nova
Més de 9.000 metres quadrats repartits
en dos edificis al mateix carrer i situats al
centre de Terrassa
C/Puig Novell, 18 i 33
08221 Terrassa
Tel. 93 785 27 86
E-mail: escola@petitestellanova.cat
Web: www.petitestellanova.cat

F

undada a Terrassa el 1967, l’Escola Petit Estel – La Nova va
sorgir inicialment com a escola
infantil. Els primers 11 anys ens
vam dedicar exclusivament a parvulari,
ampliant posteriorment els nostres serveis i instal·lacions per oferir una educació
integral per a alumnes d’entre un i divuit
anys amb caràcter privat concertat i amb
una orientació catalana i confessional.
A l’Escola Petit Estel – La Nova entenem
l’educació com a desenvolupament global
del nen. Per això, apostem per l’educació
intel·lectual, moral, social, estètica, tècnica, física, religiosa i transcendental en tot
el procés educatiu. Mitjançant l’atenció
individualitzada de cadascun dels nostres alumnes, generem estímuls necessaris
per potenciar al màxim les seves capacitats, tant intel•lectuals com emocionals,
i alhora despertar la seva curiositat per
aprendre.
Per als nostres responsables, l’escola no
pot quedar reduïda a una simple institució
reproductora de coneixements i capacitats.
Al Petit Estel - La Nova ens esforcem per
ensenyar als alumnes a descobrir, investigar, comprendre, relacionar, a valorar la
importància de l’amistat, l’ordre, l’amor,

la responsabilitat, el respecte per l’entorn
cultural, natural i social, el respecte i la valoració d’un mateix i dels altres i la companyonia per poder transmetre sentiments,
emocions i potenciar l’autoestima. Alhora,
volem ser una escola viva, oberta a totes
les iniciatives i propostes tant de pares,
tutors, professors com alumnes.
Sistema educatiu
L’Escola imparteix la programació de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’atenció
i el tracte individualitzat a cada alumne.
El nostre sistema educatiu es basa en la
flexibilitat dels espais i dels horaris en
funció de l’activitat; el treball en equip de
professors, pares, alumnes i altres professionals; l’aplicació del disseny curricular
interdisciplinari; l’acció tutorial contínua;
l’ús instrumental d’idiomes: català, castellà, anglès i francès; l’aplicació i l’ensenyament de les noves tecnologies.
El nostre propòsit és construir futures
generacions amb personalitat, autonomia i que comptin amb una formació de
qualitat.
Serveis
Seguint amb la nostra filosofia d’oferir
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una educació global i les màximes facilitats
tant per als pares com per als alumnes, al
Petit Estel - La Nova s’hi pot trobar:
Permanències: per a aquells pares que
necessiten deixar abans els seus fills o
recollir-los més tard, el centre resta a disposició dels alumnes de ¾ de 8 del matí
a 7 de la tarda.
Menjador: el menjador és un espai més
on aprendre aspectes fonamentals de la
vida, com ara els hàbits d’higiene, d’alimentació i de conducta. L’escola compta
amb cuina pròpia i té especial cura en la
varietat i la qualitat dels productes que
s’utilitzen. Després de dinar hi ha temps
de lleure i estudi.
Biblioteca: disposem d’una àmplia biblioteca per a ús dels alumnes per tal de potenciar i motivar la passió per la lectura.
Servei de psicologia: a l’escola fem el seguiment i oferim suport especialitzat a
tots aquells alumnes que el necessitin,
facilitant a partir dels setze anys orientació professional.
Campus d’Estiu: cada mes de juliol, l’escola
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organitza un curset d’esplai amb grups de
diferents edats.
Transport escolar: cada dia, una empresa
especialitzada s’encarrega de transportar
els nens de casa a l’escola i viceversa (matí
i tarda).
Activitats
L’escola organitza diverses activitats i tallers per ajudar al desenvolupament global
del nen i que es realitzen dins l’ampli horari escolar. D’aquest ventall d’activitats,
en podem destacar: les classes de reforç
per a tots aquells alumnes que necessiten
una ajuda especial per assimilar determinats coneixements, classes de natació
perquè els més petits aprenguin a nedar,
classes d’informàtica, d’anglès i d’escacs i
el Projecte Aprenentatge Primerenc, que
s’aplica a preescolar i parvulari i recull les
bases per a un correcte desenvolupament
infantil.
També cal mencionar les activitats extraescolars que oferim: teatre, gimnàstica
artística, dansa, jazz-aeròbic, esports

(futbol, bàsquet, tennis, tennis de taula,
natació...), multimèdia i pre-esport, informàtica, taller d’art, taller de costura i
pintura i dibuix.
El Petit Estel – La Nova és una escola que
creix. Cada any ens esforcem per dotar-la
de més i millors instal•lacions. Pel curs
2009/2010 obrirem una nova línia i inaugurarem la piscina, els vestidors i un
nou poliesportiu. Continuem treballant
per fer la vostra escola!. l
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40 anys de trajectòria contínua d’un projecte educatiu avantguardista

Escola Aloma i Santapau-Pifma

S
Santapau-Pifma
C/Alella, num. 51
08016 Barcelona
Tel. 93 408 01 26
E-mail: contacte@santapau-pifma.com
Web: www.santapau-pifma.com
Petit Aloma
C/Torrent de Can Piquer, num. 21
08016 Barcelona
Tel. 93 352 42 82
Escola Aloma
C/ Torrent de Can Piquer, s/n.
08016 Barcelona
Tel. 93 408 76 25
E-mail: contacte@escola-aloma.com
Web: www.escola-aloma.com

L

’acadèmia Santapau va començar
la seva activitat amb la finalitat
d’oferir a la família i a la societat
una educació de qualitat, creativa
i innovadora. Tot això, amb l’objectiu d’ajudar les famílies en la formació dels fills.
L’acadèmia s’inicia l’any 1967, dos anys
desprès absorbeix el col•legi Virrei Amat
i dóna lloc a l’actual escola Aloma, centre
d’educació Infantil de 0 a 6 anys, educació primària i ESO. A continuació, es crea
Santapau-Pifma, situat al carrer Alella,
núm. 51, centre de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior, educació
per a persones adultes, preparació per a
proves d’accés i PQPI.
Som entitats sense ànim de lucre, concertades per l’administració, plurilingües,
inserides a la societat catalana i obertes
a tothom.
La nostra raó de ser és formar nens, nenes
i joves, tant acadèmicament com en valors
personals i socials, capaços d’integrar-se a
la societat amb actituds responsables de
transformació.
Un dels nostres objectius és potenciar el desenvolupament ple de les capa-

citats dels alumnes, per tal de formar
ciutadans lliures, compromesos i preparats intel•lectualment, oberts als canvis
constants del món en què vivim. Però
tot aquest treball no es podria aconseguir sense valors com la responsabilitat,
el respecte, l’autocontrol i la col•laboració
entre persones.
Som uns centres consolidats dins del sector educatiu, pioners en innovació pedagògica, reconeguts per la qualitat en l’atenció
als clients i a la societat en general, fets
que fan possibles opcions clares i coherents per formar en valors humans.
Enguany, estem celebrant el 40è Aniversari
de trajectòria contínua d’un projecte educatiu avantguardista i obert que intenta
correspondre’s amb la societat actual.
El punt fort en educació infantil és el projecte que parteix de les investigacions realitzades sobre aprenentatges primerencs
i ofereix als alumnes una estimulació rica
i organitzada per aconseguir, segons les
condicions personals de cada persona, un
nivell de maduresa, desenvolupament i
aprenentatge òptim, al qual afegim l’aprenentatge precoç de la llengua anglesa.
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Durant l’educació primària, s’estableixen
les principals bases del procés d’aprenentatge de la persona, que no acaba mai, ja
que proporcionem a cada alumne la formació intel•lectual i moral que li serà imprescindible per créixer com a persona.
Durant l’educació secundària obligatòria,
tenim en compte les transformacions físiques, intel•lectuals i afectives pròpies
dels alumnes d’aquestes edats. Els objectius són: transmetre als estudiants els
elements bàsics de la cultura, reforçar
hàbits d’estudi i treball per afavorir i desenvolupar les capacitats, i formar-los com
a persones responsables.
Durant l’ensenyament postobligatori,
la nostra filosofia educativa es dirigeix
directament a fomentar l’autonomia de
l’aprenentatge i ens centrem en investigar determinats continguts dels currículums, i així desenvolupem l’operació de
reflexionar sobre allò aprés per obtenir
conclusions i fomentar l’autoexigència de
l’estudiant a l’hora de realitzar un treball
amb un nivell adient.

Aquest grup de centres és conscient de
les exigències que comporta viure al segle XXI i, per poder celebrar molts més
aniversaris, ha renovat tot l’equip directiu
per donar continuïtat i plantejar nous objectius, i alhora s'ha potenciat la formació
del professorat, les noves tecnologies i
els idiomes; per exemple, s’ha introduït
la segona llengua estrangera a partir dels
10 anys. l

11

12

Les nostres escoles

Ja fa 40 anys!

Escola Bergantí

B
Escola Bergantí
Fra Juniper Serra, 46
08320 El Masnou
Tel. 93 555 49 50
Fax. 93 555 49 50
E-mail: esc-berganti@xcat.cat
Web: www.xtec.cat/esc-berganti

E

l 14 d’octubre del 1968 iniciaven
el que seria el primer curs escolar de la nova escola al Masnou,
l’Escola Bergantí.
Amb la perspectiva dels anys podem apreciar millor els trets que caracteritzaven
la nostra escola, però ja aleshores érem
ben conscients del nostres referents.
Es tractava d’una Escola Catalana que
entroncava directament amb la tradició
pedagògica del Noucentisme, moviment
cultural iniciat a Catalunya a principis del
segle XX, i que formava part d’un grup
d’escoles d’un tarannà afí que aquells anys
practicaven una pedagogia ben diferent
de la dels centres públics o dels col•legis
religiosos, aquelles escoles franquistes de
les quals sovint hem sentit a parlar amb
tristesa o fins i tot amb amargor.
L’ambient del Bergantí era marcadament
familiar i els signes de la cultura franquista hi eren absents o, si més no, es
dissimulaven convenientment. La llengua
vehicular era el català, que s’usava i s’estudiava amb una estimable normalitat,
malgrat que les notes no podien constar
entre les qualificacions oficials.
Tot això ens feia sentir una mica avantatjats. L’ambient era molt diferent del que
es vivia a l’escola religiosa, ja que érem
propers al moviment internacional de
l’escoltisme i ens obríem a totes les noves
pedagogies de l’escola activa (Montessori,
Freinet, etc.).
En l’educació es barregen coses noves i
velles. Es fa coeducació encara que no

està permès per les autoritats de l’època,
no es porta uniforme i la disciplina no és
estricta. Es fomenta el respecte cap als
altres i la responsabilitat individual. La
llengua estrangera que s’impartia era el
francès, l’anglès arribaria més tard amb
la E.G.B.
Tot ésser humà vol saber don prové, l’origen a partir del qual poder traçar una
línia cap on vol anar. En aquest punt l’escola rep un paper important, ja que posa
a l’abast dels alumnes aspectes propis de
la cultura del seu país. Així doncs, l’escola
ensenya les tradicions, n’explica el perquè
i ofereix als alumnes participar-hi per tal
que no es perdin.
L’afany de sobreprotecció i les temptacions d’allunyar els infants de determinades imatges o escenes no ha d’impedir
transmetre les tradicions. Hem de ser
capaços de veure-hi clar. Pensem que
sovint s’ha recorregut als contes per fer
entendre als nens determinats conceptes
abstractes. Hem d’entendre que els contes
tradicionals formen part de la cultura popular i que han estat –i continuen sent–
un mecanisme potent de transmissió de
valors cap als més petits.
Precisament les tradicions i la cultura
del país on vivim és l’escola que, d’acord
amb el seu ideari, vetlla per la formació
integral dels alumnes.
Bé, tot això és el que hem fet durant
aquest 40 anys totes les persones que
han intervingut a l’escola. l

Escola i Societat
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Temps lliure i temps per a ser més lliures
Emili Avilés Cutillas
Pare de família i especialista en pedagogia terapèutica

E

n les nostres societats desenvolupades s'estén cada vegada més el
temps lliure o d'oci. I és que entre
les intenses ocupacions d'estudi i
treball existeix un temps preciós en el qual
ens haurem plantejat infinitat de vegades:
què fer? Com gaudir-lo millor? Com aconseguir un “intens” descans en família o amb
els amics? Per a això és clau conèixer-nos bé
a nosaltres mateixos. Saber el temps que
necessitem per a reposar i quines activitats
culturals, aficions, esports, etcètera, ens
descansen realment.
Hem de ser conscients que el cinema i la
televisió, la música, l'esport i els espectacles artístics diversos són grans mitjans de
transmissió i expressió de cultura i sensibilitat, d'informació, salut i descans. No
obstant això, importa molt reconèixerlos com a mitjans per a la nostra felicitat,
no una finalitat en sí mateixos. Sabem,
segur, que la diversió no és la fi última de
l'existència humana, però, també, que ens
fa por l'avorriment. Tant, que de vegades
diem: “Vaig a distreure'm amb la televisió”, però sovint fem servir un temps que
voldríem tenir per a altres activitats més
engrescadores i que ens omplirien molt. I
sembla que, després, amb molt poc esforç
realitzat, ja no se'ns nota la solitud, ni fins
i tot la falta de felicitat. O sí?
On hauríem d'estar? Doncs en el punt just.
Per exemple, quan els membres d'una família, o d'un grup d'amics, es reuneixen per a

les mateixes activitats, per a compartir les
mateixes il•lusions i “aventures”, aconsegueixen estar més units, gaudeixen de la
convivència, s'enriqueixen amb el tracte
personal, que fa millorar a cada persona i
al grup. Ja no és tan important quina sofisticada activitat estic realitzant, com amb
qui estic i com m'ocupo de fer-los feliços
amb la meva companyia.
Sí, sí, em direu, però la veritat és que tots
necessitem reposar forces, canviar d'activitat, descansar dels afanys de cada dia.
Evident! Com també és evident, que tenim sentiments i desitjos oposats quan
es tracta de distribuir el temps. És normal
viure amb una sana tensió i, tal vegada,
haurem parlat amb els amics o els fills de
la necessitat d'equilibrar el temps dedicat
al treball i al descans.
Som conscients que és necessari trobar
moments per a fer coses estupendes, temps
per a nosaltres i temps per als altres, però
que no sempre sabem administrar-lo de la
millor manera.
Ara, en el temps de vacances o previ a
gaudir-les, considero molt oportú pensar
i valorar si busquem el descans que més
ens ve de gust, amb veritable llibertat. Ja
sabem que ser lliures no és exactament
poder triar capritxosament. És, més aviat, ser amos de nosaltres mateixos per a
saber veure l'opció millor, la que més ens
convé, i dirigir-nos cap a ella. Entenguem
aquest temps lliure, de descans i oci, com

a meravellós, per tal de poder educar-nos
i avançar en el recte ús de la llibertat.
A última hora serà un exercici de molt
diverses virtuts humanes, valors posats
per obra, com són: solidaritat, prudència,
justícia, fortalesa, temprança, generositat,
sinceritat, lleialtat, laboriositat. I, amigues
i amics, tal i com està la cultura dominant
en la qual hem de “navegar” en aquest segle XXI, importa molt que nosaltres i els
nostres fills, amics, familiars, coneguts....
busquem, amb determinació, desenvolupar-nos d’una manera lliure davant els
béns materials, adoptant un estil de vida
senzill i auster.
En cas contrari, la nostra noció de la realitat, del que realment importa, quedarà
desnaturalitzada. Tan és així que el temps
de lleure, si ens descurem, es converteix
en temps esclau. Esclau de fer cada vegada
més coses, coses cada vegada més difícils,
sense aprofundir en les aficions, tot cada
vegada més ràpid, viatges cada vegada més
lluny... I que bé sabem tots, que el que ens
dóna la major satisfacció qualsevol dia de
l'any, festiu o de labor, no és la sofisticació
d'una activitat: La veritable clau estarà en
la conversa alegre, els detalls de servei, el
tracte cordial mutu, la presència propera
de les persones estimades. I si l’entorn
acompanya, millor que millor.
Doncs vinga! Hem d’aconseguir, entre
tots, que aquesta felicitat mai estigui de
vacances. l

No saps com enfocar una conversa
sobre drogues amb els teus fills?
Un telèfon gratuït d’atenció i orientació
al servei dels pares amb fills adolescents.

L

’Obra Social “la Caixa”, conscient de que la millor manera de
prevenir les conseqüències del
seu consum és informar sobre
els efectes de les drogues i formar a les
persones que estan en contacte amb els joves, ofereix als pares amb fills adolescents
un telèfon gratuït d’atenció i orientació
Un equip de professionals especialitzats

atendrà de forma confidencial les famílies
que demanin informació o assessorament
mitjançant el 900 22 22 29, operatiu de
dilluns a divendres de 9 a 21 hores.
L’objectiu és orientar-los i proporcionarlos pautes d’actuació en la relació amb els
seus fills per a prevenir conductes de risc
relacionades amb el consum de drogues i
informar-los dels recursos especialitzats
adequats a la demanda de cada família.
La família és el marc fonamental i més
proper als fills i, per tant, un espai clau
per a transmetre valors i pautes que ajudin

als adolescents a construir la seva opinió
sobre les drogues. Per això, el Programa
de Prevenció del Consum de Drogues de
l’Obra Social “la Caixa” busca fomentar
el paper actiu de la família i facilitar-los
eines que els permetin abordar el tema a
casa amb el seus fills.
Aquesta campanya de sensibilització pretén incidir en la percepció del risc associat al consum de drogues i activar una
estratègia de comunicació i diàleg amb
la família. l
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L'entrevista

Jaume Sarramona,

Entrevista a
catedràtic emèrit de Pedagogia de la
Universitat Autònoma de Barcelona i autor del llibre "Qui té raó?"

“El consumisme és la mare
de gran part dels nostres mals”

Jaume Sarramona, catedràtic emèrit
de Pedagogia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, és autor de
nombrosos articles tècnics en revistes
especialitzades i autor o col•laborador
de més de 80 obres, d’entre les
quals destaquen: Fundamentos de
la Educación (1989), Teoría de la
Educación (2000), Los desafíos de
la escuela del siglo XXI (2002), La
formación continua laboral (2002),
Factores e indicadores de calidad en
educación (2004), Las competencias
básicas en la educación obligatoria
(2004) i Debate sobre la educación
(2006). Ha estat president del
Consell Escolar de Catalunya i del
Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu de Catalunya. És
especialista en metodologia de la
investigació educativa i membre de
diversos comitès científics vinculats
a la recerca educativa. Ara ha publicat
Qui té raó? El permanent debat
dialèctic en l'educació, un diàleg
civilitzat entre dos professionals de
l’educació inventats que encarnen
dues posicions que, en cadascun dels
nombrosos temes tractats, es podrien
considerar antagòniques, que vol
aconseguir que la gent conegui els
arguments per defensar posicions de
temes molt debatuts.
Qui te raó?
En el pròleg del llibre dic que si la veritat
existeix, està molt repartida. Hi ha molts
matisos i la gent sol simplificar, però
almenys jo procuro no ser una persona

simplista, de bons i dolents. Aquest llibre vol aconseguir que la gent conegui
els arguments per defensar posicions
en aquests moments de temes molt debatuts: per què serveix l’escola avui, la
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coeducació, l’educació dels immigrants,
premis i càstigs a l’escola, el sistema d’avaluació i els resultats de les avaluacions
internacionals, què passa amb el sistema
de direcció escolar que tenim, què vol dir
això de la professió i què vol dir ser mestre
avui, les vacances escolars, etc. No està
dirigit solament a professionals de l’educació, sinó a un públic més ampli i crec
que les famílies hi poden trobar punts
de reflexió. El que he volgut presentar,
potser esquemàticament per facilitar-ne
la lectura, són posicionaments. Se’n podrien matisar molts entremig, però he
estructurat el llibre amb dos interlocutors
que defensen punts de vista contraposats
sobre temes d’actualitat i que sintetitzant
podríem dir que un representa un sector
conservador i l’altre un d’esquerres autoanomenat progressista. Jo no em pronuncio, almenys conscientment. Qui em
conegui per llibres anteriors, sabrà quan
sóc jo qui parla i quan no.
Per què no es pronuncia en aquest
llibre?
He intentat ser el més neutre possible a
l’hora de presentar els arguments d’uns i
altres, per tal que sigui el lector qui tregui
conclusions. Estic molt cansat dels debats
de bons contra dolents, i també perquè qui
defensa una posició gairebé mai escolta
ni esmenta els arguments d’una posició
contrària. A les meves classes, quan defenso una posició sempre explico quines
són les alternatives, per fer pensar. Crec
que és legítim que un defensi les alternatives pròpies, però en el món acadèmic
no em sembla legítim callar les idees dels
altres, sobretot si s’ensenya i es pretén que
la decisió que prenguin els estudiants, i
les persones en general, sigui fruit de la
reflexió i no del desconeixement. Quan
hom presenta només les idees pròpies i
calla absolutament les de la resta, se situa

en possessió de la veritat i tot el que no
és allò, no ho és.
Es troba sol quan defensa la necessitat
d’explicar totes les alternatives?
Sí, bastant sol, perquè malauradament no
és habitual. En altres sectors diuen que
també passa el mateix; potser sí, però el
que conec prou, el món de l’educació, és
molt sectari. Sembla que són il•luminats,
costa molt escoltar les opinions dels
altres.
Com s’ha arribat a aquesta
situació?
Crec que és fruit de la història que hem
viscut al nostre país. Durant l’època del
franquisme, certs moviments de renovació
pedagògica es van vincular amb moviments de resistència política. Això, que
tenia certa explicació i potser era l’única
possibilitat en aquell moment, malauradament ha quedat vinculat i ara és fàcil

“

Una professió és
de prestigi quan
la carrera és desitjable,
quan hi ha més
demanda que oferta
identificar moviments pedagògics amb
una ideologia política concreta. Això cal
remarcar-ho: al nostre país certs moviments de renovació o d’oposició pedagògica a l’estatus vigent es van vincular
molt a partits polítics d’esquerra. De tot
això se’n va fer un conjunt i després costa
de separar. I passa que aquests partits,
quan es volen diferenciar d’altres partits, es diferencien també per propostes
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pedagògiques. Tenim un exemple en
el debat actual de la llei d’educació, on
tres partits que s’han posat d’acord per
governar, no es poden posar d’acord en
fer una llei d’educació. Això vol dir que el
de l’educació, aquí, és un sector carregat
d’ideologia. Potser altres sectors també,
però no veig que passi tant en sanitat o
en justícia, per exemple.
L’educació és política?
L’educació també és política, en una concepció del món, de la vida i de la societat;
qui digui que l’educació està al marge de
la política, no té raó, però hauria de ser
una política en majúscules. I aquí la tenim
molt vinculada a la política de partit, és a
dir, partidista.
Espera que la futura llei sigui adoptada per tots?
Serà molt difícil. La societat en general
es regirà pels criteris legals vigents, però
costarà de consensuar.
Parlem de la imatge social dels professors, que és el lema escollit pel seminari de la fapel d’enguany.
Hi presento un estudi que hem fet entre
tres catedràtics sobre com la societat veu
el professor actualment. Jo incidiré en
com condicionen la imatge social del professor la seva formació i els requisits per
accedir a aquesta professió. Una professió
és de prestigi quan la carrera és desitjable,
quan hi ha més demanda que oferta. A
pesar que en aquests moment hi ha hagut
una revifada per la immigració, la veritat
és que, entre nosaltres, la de mestre, no
és una professió atractiva. Els estudiants
no contemplen ser-ho.
Però no és així a tot arreu.
Un país que queda molt bé en les avaluacions internacionals és Finlàndia. El seu

16

L'entrevista

model educatiu té diversos paràmetres
que poden explicar els bons resultats.
Parlaré d’un sol element, encara que uns
bons resultats no es poden explicar mai
per un aspecte i prou: si ens fixem en el
tema del professorat, la diferencia és que
a Finlàndia només aconsegueix ser professor un de cada deu que ho intenten, perquè és una professió amb molta demanda
i, per tant, hi ha força selectivitat. Això
també està passant a Singapur i a Corea
del Sud, entre d’altres països amb bons
resultats educatius. Corea del Sud recluta
els professors de primària entre el 5% dels
millors graduats. Singapur i Hong Kong
ho fa entre el 30%.
Què vol dir?
Són societats en què els millors expedients de secundària pensen també en ser
professor. Entre els millors alumnes hi
ha una part molt important que vol ser
professor. I, entre nosaltres, això no és
així. És una professió que l’han prestigiat perquè l’han fet desitjable. Fan uns
estudis rigorosos i poden tenir els seus
avantatges, però no tenen més avantatges
dels que puguem tenir aquí, ni tenen més
vacances i, en proporció al nivell adquisitiu, cobren menys.
I com ho podem fer perquè això també
passi aquí?
Ho hem de posar una mica més difícil!
Ens agrada allò que és difícil. Fer-la més
exigent, això puja el nivell.
No és una qüestió de referents?
La imatge que socialment dóna una professió també és molt important perquè
els estudiant la vulguin imitar.
Què podem fer?
Hem de prestigiar-la i l’hauríem de fer
atractiva als millors estudiants de secundària. I, per fer-la atractiva, entre altres
coses, s’han de posar requisits i fer una
selecció o avaluació rigorosa: no pot ser
que tots els que entren, surtin. Això pel
que fa a la formació inicial. Després ve
la formació permanent, que és un altre
tema.
Parlem-ne, si vol.
Evidentment, aquesta estructura de funcionariat que tenim, que és una estructura del segle XIX, al segle XXI és molt
discutible que doni prou dinamisme. Ens
hauríem de plantejar si aquesta estructura

de funcionariat amb sistema d’oposicions
inamovible, etcètera, etcètera, pot donar
resposta a les exigències i al dinamisme
del segle. Això és un llast!
Vostè ja s’ho ha plantejat?
Jo penso que no, és evident. No defenso pas que fem contractes de sis mesos,
però penso que és necessari una avaluació
continuada d’exigència i la possibilitat
de formació continuada. La UE, que en
aquest moments està fent avaluacions
d’universitats, té un llistat d’indicadors

“

Aquesta estructura de
funcionariat que tenim,
és molt discutible que
doni prou dinamisme
al segle XXI
de qualitat d’una institució universitària.
Entre aquests indicadors que contemplen,
hi ha la necessitat d’identificar els professors que tinguin problemes, que hi hagi
programes específics per ajudar als professors que ho necessiten i la possibilitat de
treure els professors incompetents. En un
sistema funcionarial és impossible. El concepte de funcionari, que vol dir empleat de
la funció pública, es pot mantenir sempre
i quan la continuïtat vagi acompanyada
d’una avaluació i una exigència.
Parlem d’alguns del grans temes que
preocupen al sector. El mestre no se
sent reconegut.
Hi ha de tot. Però molts creuen que la
seva professió és de les menys reconegudes per la societat. Però, curiosament
els pares valoren més els mestres que els
propis mestres.
En això hi ha hagut un tomb, perquè
abans el mestre era molt valorat.
Tot moment històric té una explicació. El
professor era una persona molt valorada
posem dues generacions enrere, per una
sèrie de motius sociològics fàcilment explicables: primer perquè el nivell cultural
de les famílies era proporcionalment molt
més baix i el professor de primària ja era

algú i un catedràtic d’institut, molt més;
segon, n’hi havia pocs, sobretot de secundària i universitària. Ara, per una banda,
el concepte d’autoritat s’ha perdut i molts
pares tenen estudis superiors o del mateix
nivell que els mestres. No cal esperar que
el mestre sigui una persona molt llunyana
de la resta de la societat.
Massificació i feminització.
Magisteri s’ha massificat i s’ha feminitzat,
i no ho dic en el sentit que el fet de ser
dona sigui negatiu; però el que sí que és
negatiu per a una professió és que estigui
absolutament decantada cap a un sol sexe.
Altres professions també s’han feminitzat,
tot i que mantenen un cert equilibri, però
a magisteri els percentatges poden ser
d’un 95% de dones. Alguna cosa estem
fent malament i no aconseguim prestigiar
la professió, sinó hi hauria el mateix desig
de fer de mestre en els dos sexes.
La immigració.
A Catalunya, n’hem tingut sempre d’immigrants i l’educació pels immigrants actuals no serà molt diferent. Potser hi ha
una part de l’immigrant que no sap cap de
les dues llengües oficials. Però els nens les
aprenen! El problema no és de llengua, és
més aviat de cultura. Ens hem de fer càrrec
que no estem en una societat monocultural i els valors no són compartits igual per
tothom. Ens hi hauríem de fer, però tenint
uns quants criteris clars sobre què és el
que volem i el que volem defensar des de la
convivència. Ara la societat d’uniformitat
cultural no és dels nostres temps i el problema més de fons és si aconseguim trobar
un nucli de valors que compartim tots, i
que sigui la fonamentació i la garantia
de continuïtat d’aquesta societat lliure i
oberta on és possible tenir models culturals diferents mentre cap d’aquests models
tingui uns principis que impedeixin els
altres: el límit és la possibilitat de convivència en pau i la continuïtat d’aquesta
mateixa societat que fa possible aquesta
diversitat. I això vol dir que els trets principals i fonamentals que regeixen aquesta societat, el dret de justícia, d’igualtat,
respecte, etcètera, la possibilitat d’accés
als bens i serveis sigui respectat. Si hi ha
una cultura que no tracta igual als nens
que a les nenes, hi hem de lluitar; si una
cultura estigmatitza certs comportaments
que són acceptats socialment a les altres,
no ho podem consentir.
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Es diu que l’escola fa feines que no li
pertoquen.
A l’escola es viuen els problemes del temps.
Ara l’escola ha de fer feines que abans no
feia: ha de vetllar en el cas de l’ablació
del clítoris de les nenes, per exemple, o
del racisme. Però en altres temps, l’escola
també va haver de fer una feina que no li
tocava: donar esmorzar on els nens anàvem desnodrits.
Patim un fracàs escolar molt gran.
Aquest és un altre tema. El que hem de
veure, sobretot durant el últims 20 anys,
és quin tipus d’educació hem donat en
sentit ampli. Què ha passat amb les famílies i quina imatge social hi ha de persona
d’èxit i de benestar. Jo ho resumiria, sense
entrar en detalls, dient que ens hem convertit en una societat consumista a un
nivell absolutament inadequat. El consumisme és la mare de gran part dels nostres
mals. Hem consentit i donat als fills tot
el que demanaven i més del que podíem,
i això crea l’hàbit que només cal demanar
per obtenir. I com que les coses són així
de fàcils, perquè ens hem d’esforçar per
aconseguir-les?
Educar en valors.
Els nanos no volen estudiar perquè no
senten la necessitat de l’esforç per aconseguir el que volen. Imagini’s el que significa educativament l’esforç de dilatar la
satisfacció dels teus desitjos encara que
siguin legítims.
En això també hem canviat molt.
A començament del segle XX, un dels objectius del moviment, molt diversificat,
que es deia Escola Nova era que el nen
fos feliç a l’escola perquè el nen en aquella
societat era bastant desgraciat. L’escola va
haver d’enfrontar-se a la societat perquè
el nen a l’escola trobava un reducte de

felicitat. Ara l’escola ha de fer el contrari,
el nen és “tan feliç” fora, que l’escola l’ha
de posar a ratlla: és el lloc on aprèn a fer
cua, a callar, a menjar, a menjar-s’ho tot,
a vestir-se, a endreçar les seves coses...
Ara l’escola també ha d’anar a la contra
però per uns objectius inversos als de fa
un segle.
S’ha d’adequar a les noves
necessitats.
La societat hauria d’anar a totes. L’escola
abans era més eficaç perquè el que es deia
a l’escola no ho discutia ningú, la societat

“

A Catalunya tenim uns
antecedents ideològics
sectaris que ens impedeixen trobar consens
era molt homogènia quant a valors i, per
tant, s’acceptava el que era bo o dolent
per a tothom, i el que es deia a l’escola
es reforçava a la família, i el que es feia a
la família es reforçava al carrer... Ara, no
només sobreprotegim els infants, sinó que
a sobre no estem d’acord amb el model de
valors del veí. Hem guanyat en llibertat
però això fa que educar sigui molt més
una funció de responsabilitat per la pròpia
persona i per part del professorat.
Vostè és optimista, però, malgrat totes les dificultats?
Jo sóc optimista per naturalesa perquè en
educació, si no ho ets, val més que pleguis.
Això no vol dir que no adverteixi serioses
dificultats, i no sóc tot l’optimista que
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voldria perquè penso que a Catalunya tenim uns antecedents ideològics sectaris
que ens impedeixen trobar consens, i aquí
hauríem de prendre unes decisions molt
més valentes que ni la llei en discussió les
pren perquè no s’atreveixen i, tot i això,
tenen dificultats.
Quines decisions?
Al final, al sistema hi ha tres o quatre coses que són fonamentals. Diré quatre condicions, però sense ordre d’importància.
Primera: s’ha de reforçar la direcció de
les escoles, però de veritat. Això vol dir
fer una direcció professionalitzada, que
sigui avaluada, que no sigui perpètua, tot
el que es vulgui, però de gent preparada
prèviament i amb autoritat.
Segona condició: hi ha d’haver avaluacions
externes a les escoles, perquè som l’únic
país del món civilitzat on els alumnes
poden estar des del parvulari fins a la
selectivitat sense passar cap prova d’avaluació externa; les qualificacions les donen només els seus mestres. L’establiment
d’unes proves de final de primària o de
secundària estandarditzades i aplicades
externament és un motiu d’estímul. Amb
aquestes proves sabríem realment el fracàs escolar que tenim.
Tercera: la formació del professorat s’ha
de prestigiar i cal buscar els millors alumnes de secundària. Ha de ser una carrera
seriosa, rigorosa.
Quarta: hi ha d’haver una avaluació continuada del professorat i dels centres escolars, no per sancionar, sinó simplement
per ajudar i estimular.
Són quatre coses que, o ens hi posem, o
continuem sent diferents i no per a bé
dels països civilitzats.l
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L’educació diferenciada

Com tothom sap les Ampas de les
escoles diferenciades estan afiliades a
la fapel, cosa que no és d’estranyar, ja
que si una cosa caracteritza a la nostra
federació és la diversitat de projectes
educatius i la pluralitat de centres de
tota mena, tant d’iniciativa social com
privats sense concertar.
Aquestes Ampas ens han fet arribar
aquest escrit amb la petició que fos publicat a Fapelnews i així poder donar a
conèixer un model educatiu que segueix
vigent, i va en augment, a tot el món.

L

’educació diferenciada, lluny
d’estar lligada a una època, a una
ideologia o a un tipus d’escoles,
està creixent amb força avui dia
arreu del món en àmbits, països, cultures
i realitats polítiques molt diferents, però
especialment als països més avançats.
Aquest creixement es dóna principalment
a l’escola pública.
L’educació diferenciada és una opció que
s’adapta a tota mena d’entorns i necessitats educatives: escoles separades per
gènere o classes diferenciades en escoles

mixtes, en determinats trams del procés
educatiu o per a assignatures concretes. Es
tracta d’un model que enriqueix el ventall
de possibilitats educatives de la societat.
A la llum dels seus béns, l’educació diferenciada no es pot considerar discriminatòria,
i així s’ha recollit en tractats internacionals. La “Convenció relativa a la lluita
contra les discriminacions en l’esfera de
l’ensenyament”, aprovada el 14 de desembre de 1960 per la UNESCO i subscrita
per Espanya, disposa expressament en
l’article 2 que no serà considerada com a

discriminació “la creació i el manteniment
de sistemes o establiments d’ensenyament
separat per als alumnes de sexe masculí i
per a les alumnes de sexe femení”. El 1999,
el Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de la ONU va ratiﬁcar aquest
article 2.
L’escola diferenciada en sistemes educatius d’arreu del món
A Europa hi ha escoles d’aquest tipus en
tots els estats. El Regne Unit té 1.092 escoles diferenciades per a nois o per a noies:
416 state schools (escoles que reben fons
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públics, siguin o no de titularitat pública)
i 676 independent schools. Les raons a favor del manteniment d’aquesta modalitat
d’educació es fan notar en les qualiﬁcacions
del General Certiﬁcate of Secondary Schools. La publicació d’aquestes dades al Regne Unit permet una comparativa d’interès;
les dades d’enguany assenyalen que 81 de
les 100 escoles amb millors resultats són
d’educació diferenciada, siguin del sistema
estatal o del sistema independent.
En el 2002, un estudi de la National Foundation for Educational Research sobre
3.000 High Schools d’Anglaterra i 370.000
alumnes, assenyalava que el rendiment
acadèmic de les noies i els nois d’escoles estatals d’un sol sexe eren signiﬁcativament
millors que en les mixtes. No és casual,
doncs, que l’Òrgan Consultiu Oﬁcial del
Regne Unit (OFSED – Ofﬁce for Standars
in Education) recomani la separació per
sexes en les escoles per evitar les grans
diferències educatives entre nois i noies.
França compta amb 238 escoles diferenciades. Altres països avançats del nostre
entorn -com ara Alemanya- han gosat introduir l’educació diferenciada dins del
sistema públic, augmentant la capacitat de
tria dels pares en determinats trams del
sistema educatiu. A Baviera, el 25% de les
escoles públiques ofereix matèries on els
alumnes són només nois o noies.
A Berlín (Alemanya) les autoritats educatives han suggerit que s’organitzin assignatures per a nois i per a noies separats.
Hi ha 180 escoles públiques que ho fan.
El Senat d’aquesta ciutat, a iniciativa dels
socialistes, recomanà el 1999 la separació
de nois i noies en un intent de discriminar
positivament a aquestes darreres.
El Canadà compta amb 140 escoles diferenciades. Com en altres països, no manquen raons d’eﬁcàcia per al manteniment
d’aquest tipus d’educació. Segons un informe de l’Institut Frazer publicat l’any
2003, 10 de les 16 escoles amb millors
qualiﬁcacions acadèmiques són escoles
amb educació diferenciada.
A Austràlia hi ha actualment 1.479 escoles
diferenciades, de les quals 139 públiques.
La tendència a valorar aquesta proposta
educativa es palesa en estudis com l’elaborat per l’Australian Council for Educational
Research l’any 2001. Aquest organisme

independent de recerca va fer seguiment
de l’evolució de 270.000 estudiants durant
sis anys. L’informe arribava a la conclusió
que els alumnes educats en aules d’un sol
sexe havien obtingut resultats acadèmics
entre un 15 i un 22% millors que els que
anaven a escoles mixtes. A l’estat de Nova
Gales del Sud s’està experimentant amb
classes i escoles d’un sol sexe per millorar
l’educació. Actualment, 75 escoles públiques participen en aquesta iniciativa. En
el sistema públic ja s’ofereix la possibilitat
d’escollir mixta (co-educational) o diferenciada (single-sex).
A Nova Zelanda hi ha més escoles diferenciades en el sector públic (98), que en el

“

L’educació diferenciada
és una opció que s’adapta a tota mena d’entorns
i necessitats educatives
sector privat (23). Igualment, Sud-àfrica
té 350 escoles públiques diferenciades i 61
de privades. El mateix fenomen es dóna al
Japó, on de les 402 escoles diferenciades,
380 són escoles públiques. Un altre país
asiàtic, com Corea del Sud, té 1.483 escoles diferenciades, de les quals 703 són del
sistema públic.
Als Estats Units, 1.890 escoles són diferenciades, amb un creixement espectacular
especialment en el sector públic, degut als
resultats positius obtinguts, després de 30
anys sense pràcticament presència de centres educatius d’aquestes característiques.
Des del 2002, més de 400 escoles públiques
s’han convertit –total o parcialment- en
escoles single-sex.
La introducció de diferenciació en determinades matèries ja és una realitat cada dia
més palesa: en l’estat de South Carolina,
per exemple, el 34% de les escoles públiques ofereixen programes per nois i per
noies separats. En el sector privat, més
del 5% de les escoles nord-americanes són
single-sex, i la majoria d’elles no pertanyen
a institucions religioses.
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Un cas paradigmàtic: cohesió social
al Bronx
Segurament, una de les raons que poden
explicar aquest fenomen ascendent és l’èxit
obtingut en entorns socialment deprimits.
El cas més paradigmàtic és el de la Young
Women’s Leadership School de Nova York.
Aquesta és una escola per a noies dels barris de Harlem i el Bronx, el 70% de les quals
viuen per sota del llindar de la pobresa. Els
qui van crear-la l’any 1996 –sota el mandat
presidencial de Bill Clinton-s’adonaven que
aquestes noies vivien en un medi dominat
pels nois: “Dins les escoles, els problemes
d’intimidació, de violència o d’assetjament
sexual són constants. Els nois són els qui
fan la llei a les aules. Les noies pateixen intimidació i deixen fer. Aquí aquesta pressió
no existeix” diu la directora. L’any 2002,
per exemple, aconseguien l’ingrés a la universitat el 96% de les alumnes, enfront del
50% de mitjana a Nova York. Aquesta estadística s’ha mantingut: l’any 2006 TYWLS
East Harlem obtingué el primer lloc per la
ràtio de graduació, amb un 100%. El 2007,
aquest indicador fou del 97%, enfront de
la mitjana de la ciutat, que es manté en un
50%. L’escola ha estat lloada per Hillary
Clinton, destacant el paper i els beneﬁcis
de l’escola diferenciada als barris difícils,
assegurant que permeten “eliminar el clima de violència”.
Amb aquesta experiència, la Young Women’s Leadership Foundation ha iniciat
altres escoles. Actualment, la seva xarxa
de centres ofereix educació a 1.652 noies
en entorns econòmicament desafavorits
d’entre 12 i 18 anys a Nova York, Filadèlfia
i Chicago. El curs 2007-2008, la procedència demogràﬁca de les seves estudiants
era: 51% afroamericanes, 35% llatines, 9%
asiàtiques i 5% d’altres procedències.
La implementació d’escoles només per a
noies per millorar les seves possibilitats
de progrés social també s’està donant a
altres punts del món. A Egipte, per posar un cas, una iniciativa ﬁlantròpica ha
ﬁnançat l’inici de més de 250 centres amb
aquest objectiu.
Per tant, no és d’estranyar que l’escola amb
metodologia diferenciada sigui vigent. l
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Activitat FAPEL

Per una LEC que no discrimini les famílies ni el professorat de l’escola concertada

Manifest de l’escola concertada
sobre la LEC

L

es entitats signants d’aquest manifest, conscients que el Projecte
de llei d’educació de Catalunya
(LEC) està en la seva darrera i
decisiva etapa, amb la mirada posada en
la formació dels nois i noies que tenim
confiats, ens adrecem
• a les famílies que fan confiança a les escoles concertades,
• al professorat d’aquests centres, que es
compromet a fons en l’acció educativa,
• al personal d’administració i serveis, que
fa possible el dia a dia de l’escola,
• als titulars i directius, que asseguren
propostes amb identitat que enriqueixen
l’oferta educativa del país,
• i a la societat catalana en el seu conjunt, que és conscient de la importància
de l’educació per al seu esdevenidor, per fer
partícips a tots d’aquesta crida als diputats
i diputades del nostre Parlament.
Veiem de manera positiva l’elaboració
d’una llei d’educació de Catalunya i volem
que esperoni tots els sectors implicats en
l’educació. Nosaltres reiterem el nostre
compromís coresponsable amb l’educació
a casa nostra.
Reconeixem els valors que conté l’actual
projecte de LEC, en desplegar el mandat
estatutari de dotar Catalunya d’un model
educatiu d’interès públic, però entenem
que cal aprofundir-hi en tota l’extensió
del text:
1. Totes les escoles -públiques o privadeshan de recuperar la màxima confiança dels
pares i mares així com assolir una major
vinculació i complicitat amb la família. Per
aquest motiu, la LEC ha de possibilitar
un exercici més ampli del dret dels pares
i mares a la lliure elecció de centre, i s’ha
de donar prioritat en l’accés als alumnes i
fills d’exalumnes del propi centre.
2. S’ha de consolidar el pluralisme educatiu, tret d’identitat de la societat catalana,
i cal permetre l’expressió de diverses orientacions pedagògiques o metodològiques
dins del Servei Educatiu de Catalunya.
La LEC no ha de condicionar el concert
educatiu més enllà del compliment de la
legalitat, la demanda suficient i la gratu-

ïtat, i ha de reconèixer i donar viabilitat
als centres específics que siguin necessaris
per atendre la demanda específica de les
famílies.
3. Cal alliberar totes les energies socials
en favor de l’educació. En conseqüència, la
LEC ha d’estimular el creixement de l’oferta de l’escola concertada, especialment allà
on no n’hi ha. Sense aquest creixement és
impossible cap reequilibri real de l’atenció
a les necessitats educatives especials.
4. El sistema de concerts s’ha de consolidar per tal de donar estabilitat. Per tant,
la LEC ha de resoldre, d’una vegada, el
finançament dels centres concertats. Des
d’una perspectiva gradual, s’ha de prioritzar de manera absoluta l’efectiva gratuïtat
de les hores d’impartició del currículum
en tots els centres del Servei Educatiu de
Catalunya com a dret bàsic i universal
abans d’entrar en altres previsions incloses a la LEC.
5. Cal possibilitar les condicions per a
una plena coresponsabilitat de totes les
escoles del Servei Educatiu de Catalunya
independentment de la titularitat que tinguin. Per això, la LEC ha de fer avançar de
forma sincrònica l’analogia de recursos i
de les condicions laborals del professorat
d’ambdues xarxes.
6. El sistema educatiu i l’impuls que la LEC
ha de donar-li necessita el finançament
adient. Les dades que s’han fet públiques
sobre la memòria econòmica de la LEC
semblen insuficients per a la seva plena
aplicació.
7. Cal respondre millor a les necessitats
d’escolarització més enllà dels nivells obligatoris. La LEC ha de fixar un horitzó clar
per al concert dels batxillerats i els cicles
formatius de grau mitjà i superior impartits en centres privats, i ha de fixar ajuts a
les famílies o als centres per a l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil
en termes equiparables al que reben les
llars municipals.
8. Finalment, cal posar l’escola i la seva
comunitat educativa en el centre del sistema. Per fer-ho, la LEC ha de suposar una
simplificació administrativa, una reducció
dels nivells d’administració que incideixen

sobre l’escola així com una inspecció educativa i uns sistemes d’avaluació orientats
a l’autonomia dels centres. Així mateix,
ha de recolzar el professorat, i reforçar i
professionalitzar la direcció escolar.
L’escola no passa per un moment òptim a
Catalunya. Si la LEC és capaç d’articular
respostes a aquestes necessitats que hem
posat de relleu, a més d’alguna altra que
competeix a altres sectors del sistema, serà
una llei amb l’ambició suficient per marcar
una fita col·lectiva encoratjadora. D’altra
manera, la frustració pot arribar a ser massa gran per al sector i per al país. l
Demanem a tots el coratge per superar definitivament sectarismes així com visions
uniformistes i uniformadores. Apostar per
la llibertat requereix coratge però és l’única
aposta de futur. A qui demostri aquest
coratge no li mancarà el nostre suport.
Agrupació Escolar Catalana
Associació Professional de Serveis
Educatius de Catalunya - Fundació
Escola Cristiana de Catalunya
Confederació de Centres Autònoms
de Catalunya
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament

Aquest manifest va ser presentat en la
Jornada “L’escola privada concertada
per una LEC de país i de futur”, celebrada
a Barcelona el 5 de febrer de 2009. Posteriorment, s’han adherit a aquest manifest:
Associació Empresarial d’Iniciativa
Social
Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de
Catalunya
Federació d’Associacions de Mares i
Pares de les Escoles Lliures
Federació de Pares i Mares d’Escoles
d’Educació Especial.

Activitat FAPEL

Fapel, una de les principals veus
de la comunitat educativa catalana

E

ns complau comunicar-vos que la
fapel, la Federació d’Associacions
de Pares i Mares de les Escoles
Lliures de Catalunya, que agrupa
més de tres-centes escoles, es posiciona
com una de les principals veus de la comunitat educativa catalana.
• El nostre president, Antoni Arasanz, és
membre de la Comissió Permanent del
Consell Escolar de Catalunya, en representació de les associacions de mares i pares
de les escoles catalanes.
També és membre de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional, i membre,
juntament amb Mercè Rey, presidenta de
la CCAPAC, de la Comissió de Civisme de
la secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació.
• Josep Manel Prats, vicepresident de la
fapel, és membre de la Taula de Federacions de Pares i Mares de la Direcció General
d’Atenció a la Comunitat Educativa.

• Jordi Viladrosa i Clua, també vicepresident de la fapel, va ser elegit pel Parlament
de Catalunya per formar part del Consell
Assessor de Continguts i Programació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L’objectiu d’aquest consell
és guiar el Consell de Govern i la directora
general de l’ens en matèria de programació
i continguts.
• Ramón Soley, vocal de la fapel, és membre
del Consell Escolar del Consorci d’Educació
de la ciutat de Barcelona.
De la mateixa manera, altres membres de
la fapel estan treballant per les llibertats i
el bé de l’educació en molts consells escolars municipals així com en les comissions
d’escolarització. l
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Seminari 28 de Març 2009

La valoració social
del professorat
Durant 2008, fapel i Cofapa (Confederación de Asociaciones de Padres)
van promoure una investigació a
Espanya basada en 3.000 enquestes
entre pares, professorat i alumnes
per saber l’opinió de la professió
del professorat, "La valoració social
del professorat". Aquest treball de
recerca va ser encomanat als doctors
Inmaculada Egido, Jaume Sarramona i Ramón Pérez Juste, i el seu
resultat serà presentat en el marc del
seminari de la fapel d'enguany, que
se celebrarà el 18 de març al CosmoCaixa de Barcelona. En el transcurs
de l'acte, es farà un sentit homenatge
als homes i dones que van ser els pioners en la defensa de tots els objectius pels quals treballem a la fapel. l
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Recomanacions

Llibres
Reformas escolares que fracasan

Defensora de les seves conviccions

Una experiència moral

La educación
en peligro

Maria Rúbies o
el repte constant

El sofriment,
un nou tabú?

Inger Enkvist

Josep Varela i Serra

Francesc Torralba
i Roselló

Grupo
Unisón ediciones

Pagès editors

Inger Enkvist es doctora en Letras por la
Universidad de Goteborg (Suecia). Actualmente ocupa la cátedra de español en
la Universidad de Lund y es asesora del
Ministerio de Educación sueco. Además
de numerosos estudios de pedagogía,
ha traducido al sueco la obra de Vargas
Llosa y Juan Goytisolo. Como afirma la
autora: “Es interesante comparar España
con Suecia, puesto que en los dos países
se han llevado a cabo reformas escolares
parecidas y con un resultado similar. En
España como en Suecia, se ha introducido
la escuela comprensiva, se han eliminado
las exigencias, se ha integrado a alumnos
con problemas serios en las aulas, se ha
burocratizado la escuela y ahora los informes dicen lo mismo en los dos países:
que hay grandes problemas de disciplina,
que desciende el nivel de los conocimientos, y que maestros y profesores están
tratando de salir de su profesión. " (Págs.
122-123).

Editorial Claret

Ara fa quinze anys de la mort de Maria
Rúbies (gener de 1993), nascuda 60 anys
enrere a Camarasa (La Noguera). En la
seva breu vida, Maria Rúbies excel•lí en el
camp de la pedagogia de la matemàtica:
de fet fou la primera en publicar textos
sobre el tema en català (els cèlebres Fem
matemàtica) després de la Guerra Civil.
Enmig d’una tasca pedagògica constant
hi hagué un intens parèntesi dedicat a la
política (1977-1988). Primer fou senadora
en l’anomenada legislatura constitucional
i després diputada a les Corts Generals
(1979-1982). Escollida diputada al Parlament de Catalunya a les eleccions de
1984, es retirà aviat de la política activa:
la seva oposició a la llei del joc fou la punta
de l’iceberg d’un desengany més pregon.
Defensà sempre una major autonomia
per a Catalunya, l’ús de la llengua catalana
a l’ensenyament i l’avenç en la igualtat
de drets dels homes i les dones. Tota la
seva vida estigué dominada per una gran
religiositat.

Francesc Torralba (Barcelona, 1967), filòsof i teòleg, doctor en Filosofia per la
Universitat de Barcelona i en teologia per
la Facultat de Teologia de Catalunya, és
professor de filosofia de la Universitat
Ramon Llull i duu a terme una intensa
activitat d'escriptor i de conferenciant.
Igual que la mort, també el sofriment ha
esdevingut un tema tabú en la nostra societat del benestar. L'experiència quotidiana ens mostra, però, que el sofriment
apareix tard o d'hora a les nostres vides: la
malaltia, la vellesa, la mort dels éssers estimats, etc. El sofriment és una experiència
amarga i negativa que afecta integralment
la persona. Però el patiment també ensenya. Ensenya valors morals. A través
del patiment es desvetllen els valors de la
humilitat, de la paciència, de la fortalesa,
de la misericòrdia, de la solidaritat. Qui ha
patit, veu el món i els seus semblants amb
uns altres ulls. De res no serveix amagar el
sofriment o esbombar-lo públicament als
reality show amb fins comercials.

http://cuentosparadormir.com
Es el lugar dónde encontrar cuentos, trucos
y artículos sobre educación que ayudaran
a padres y profesores en su tarea educativa, facilitando el desarrollo de los valores
esenciales en una etapa clave de los niños,
de un modo creativo y original.

www.sembrarfamilia.org
Esta web quiere transmitirnos experiencias, hechos de vida y pensamientos que
puedan ser fuente de inspiración para crecer y mejorar también como personas. Así,
tratan los temas más variados relacionados
con situaciones, preocupaciones, alegrías
y esperanzas que son los ingredientes cotidianos de la vida familiar y del devenir
del ser humano. Sembrar Familia es una
propuesta que tiende con su "siembra" a
enriquecer y revalorizar la vida de familia
como núcleo generador de personas conscientes de su responsabilidad frente a sí
mismas, frente a sus familias y frente a la
sociedad en su totalidad, que es lo mismo
que decir frente a la vida misma.

Webs
www.educared.net
EducaRed se propone generalizar Internet como herramienta de innovación y
formación pedagógica entre profesores,
padres y alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de
grado medio. Para ello, desde hace diez
años funciona este portal al que están
suscritos más de 12.000 centros españoles. EducaRed celebra cada dos años un
congreso internacional con afluencia de
miles de docentes. EducaRed, como ámbito de reflexión sobre las implicaciones
que conlleva la incorporación de las nuevas tecnologías en la escuela, impulsa la
investigación en este campo a través de
Grupos de Trabajo temáticos.

Recomanacions
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Anunciï la seva empresa
a Fapelnews
Un prestigiós canal de comunicació dirigit
a més de 40.000 famílies
Anunciant-se a Fapelnews aconseguirà:
 Augmentar la notorietat i difondre els serveis o productes de la seva empresa
entre el col·lectiu familiar
 Incrementar les oportunitats de negoci amb un públic objectiu molt selectiu i difícil d’arribar
 Associar la seva empresa amb un mitjà de comunicació útil per a les famílies.
 Impactar de forma periòdica i continuada de forma personalitzada, entre els màxims
responsables de les empreses sòcies de Cecot
 Associar la seva imatge tant a una revista consolidada i amb bona acceptació com a Cecot.

Podrà escollir entr diferents modalitats publicitàries:

1 pàgina

Faldó

½ pàgina

Encarte

10%

Gaudirà d’un
de descompte
responent a aquest anunci
Per a conèixer els descomptes de campanya i altres ofertes puntuals, posi’s en contacte
amb nosaltres: Telf. 932 003 677 e-mail. anigro@grupoquarck.com

objectius
essencials

Llibertat d’ensenyament
Millorar la relació entre família i escola
Defensa i recolzament dels drets dels pares
Participació amb organitzacions internacionals
Vetllar pel prestigi dels centres d’ensenyament

Av. Diagonal, 626 4t 1a, 08021 Barcelona · T. 93 240 11 22 · F. 93 240 11 23 · fapel@fapel.net · www.fapel.net

