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Educació en el bon ús
d’Internet i les tecnologies
Connecta+ és un programa formatiu gratüit adreçat a escoles i famílies que neix amb
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Qui ha de triar
l’educació dels fills?

E

ns trobem en una cruïlla, de nou. De
tant en tant, els pares i mares hem
de reivindicar de manera manifesta
i contundent que som els primers
educadors, i principals, dels nostres fills. Ens
trobem ara en una nova cruïlla: d’una banda,
els corrents i les idees que respecten els drets
humans, els drets universals i fonamentals
que des del 1948 s’han anat reiterant; de l’altra, corrents uniformitzadors igualitaristes,
que reclamen l’abolició del dret dels pares a
triar el tipus d’educació que volen que rebin
els seus fills. I ho fan fins i tot davant del
Síndic de Greuges i, el que és més greu, en
seu parlamentària, obviant els principis més
bàsics de la democràcia.
No es tracta d’uns drets inventats, sinó que
la humanitat, en el sentit més ampli de la
paraula, els va declarar. La humanitat té
uns drets inalienables, basats en la pròpia
naturalesa humana i en els principis de
convivència, equitat i justícia.
Reprodueixo l’article 26, i en remarco algunes paraules: ”1. Tota persona té dret a
l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no,
en la instrucció elemental i fonamental. La
instrucció elemental serà obligatòria. L’ensenyament tècnic i professional es posarà a l’abast de
tothom, i l’accés a l’ensenyament superior serà
igual per a tots en funció dels mèrits respectius.”
2. L’educació tendirà al ple desenvolupament
de la personalitat humana i a l’enfortiment del
respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o
religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.”
3. El pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena d’educació que serà donada als
seus fills.”
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Ho vull remarcar per deixar clar que existeix
un dret. Perquè, insisteixo, encara n’hi ha que
el neguen. L’article 14 de la Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea, (2000/C
364/01), que tradueixo, diu: ”1. Tota persona
té dret a l’educació i a l’accés a la formació professional i permanent. ”2. Aquest dret inclou la
facultat de rebre gratuïtament l’ensenyament
obligatori. ” 3. Es respecta, d’acord amb les lleis
nacionals que en regulin l’exercici, la llibertat
de creació de centres docents dins el respecte als
principis democràtics, així com el dret dels pares
a garantir l’educació i l’ensenyament dels seus
fills d’acord amb les seves conviccions religioses,
filosòfiques i pedagògiques.”
Sembla que, efectivament, es tracta d’un dret
fonamental, també, de la Unió Europea, on
som i d’on no volem deixar de ser, perquè
som Europa.
En qualsevol àmbit, tots volem exercir la
nostra llibertat en igualtat de condicions,
per tal que totes les persones puguin accedir
equitativament als recursos i condicions per
desenvolupar-se personalment i de manera
plena. Però ningú pot menystenir ni bandejar els drets dels ciutadans i ciutadanes a
escollir quina educació volen per als seus
fills, i accedir-hi en igualtat de condicions.
Calen més recursos? És evident que sí. Cal
repartir-los bé? També és evident. Però
mentrestant no podem trepitjar els drets
universals, els drets humans.
Els pares i mares estem de nou davant un
nou embat contra els nostres drets i llibertats. Ens tornaran a sentir, tornarem a lluitar,
si cal, per una societat lliure i plural. g

Josep Manuel Prats
President de Fapel

Fapel és una publicació plural, que difon informacions d’utilitat i d’interès.
La societat editora respecta les opinions expressades per mitjà dels articles
dels seus col·laboradors, però no les comparteix necessàriament, i només fa
seus els continguts difosos per mitjà de l’editorial
.
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Cafè amb... Albert Cortina
Educar persones o dissenyar posthumans?
Fapel
Des de fa un temps, Fapel organitza cafès-xerrada amb diferents personalitats del món de l’educació, per reflexionar sobre
temes d’actualitat juntament amb persones molt vinculades a aquest àmbit. Per aquesta edició hem tingut el plaer de
poder reflexionar amb l’Albert Cortina sobre el transhumanisme i l’impacte que té en l’educació.
laritat, a Silicon Valley (California),
el plantegen com un moviment futurista i visionari. Ara és una ideologia
emergent la cosmovisió de la qual jo
no comparteixo.

A

lbert Cortina (Barcelona,
1961) és advocat i urbanista.
Davant la societat biotecnològica que està esdevenint
ja present, promou un humanisme
avançat, obert a la transcendència, a
través del qual les tecnologies emergents estan al servei de les persones i
de la biosfera.
En aquest sentit, proposa una visió que integri la ciència, l’ètica i
l’espiritualitat. És coautor, amb el
científic Miquel Àngel Serra, de la
trilogia ¿Humanos o Posthumanos?
(Fragmenta Editorial, 2015), Humanidad ∞ (EIUNSA, 2016) i Singulares
(EIUNSA, 2016).
Què és el transhumanisme?
El transhumanisme és un corrent cultural i de pensament que defensa el deure
moral de millorar les capacitats físiques
i de la ment humana a través de les
biotecnologies. El concepte de transhumanisme es va començar a utilitzar fa
algunes dècades en l’àmbit anglosaxó,
en què centres de recerca com Oxford
o la mateixa Universitat de la Singu-

Com impacta el transhumanisme en
l’educació?
Cal ser conscients dels enormes desafiaments que ens anirà plantejant el
transhumanisme. Jo voldria destacar tres
aspectes que ja comencen a influir en
els projectes educatius, tant dels pares
com dels pedagogs, i en els professors
a les escoles. En primer lloc, tenim el
context general del moment que vivim,
marcat per la incertesa, la complexitat
i l’acceleració pròpia d’aquests temps
hipermoderns.

El transhumanisme defensa
el deure moral de millorar
les capacitats físiques i de la
ment humana a través de

transmetre als nostres fills i alumnes i
com volem capacitar-los per a la nova
societat biotecnològica que pot trencar
els esquemes de la condició natural de
l’ésser humà. No només canviarà què
farem i com ho farem, sinó també el
concepte mateix del que fins ara hem
entès que és l’ésser humà.
Quines millores proposa el transhumanisme quant a les capacitats humanes?
Els gurus del transhumanisme asseguren que arribarà un moment que
la intel·ligència artificial superarà la
intel·ligència humana. Això ens deixarà, diuen, en un context en el qual
la nostra intel·ligència quedarà molt
per sota de qualsevol gadget tecnològic. No obstant això, per alguns experts
del camp de la intel·ligència artificial
aquesta situació encara no és imminent,
però adverteixen que, efectivament, cal
anar pensant-hi ja que és un escenari
que es pot acabar produint durant les
properes dècades.

No són temes que sorgeixin ara, sinó
que són una conseqüència de l’evolució
del pensament racionalista modern. El
segon aspecte que cal tenir en compte
és que estem iniciant la primera revolució de la intel·ligència –o, si es prefereix,
la quarta revolució industrial-, en què
la convergència de les diferents biotecnologies ens anuncia canvis radicals en
el nostre estil de vida.

Quines capacitats humanes es veuen
ja afectades?
Per exemple, la intel·ligència racional i
analítica, en què les tecnologies emergents amplien les nostres capacitats de
càlcul, comunicació o la recerca d’informació. El transhumanisme defensa
la hibridació de l’ésser humà amb la
intel·ligència artificial per assolir una
nova naturalesa posthumana. Segons
els seus defensors, cal fer-ho ràpid i no
frenar-ho, ja que millorar l’ésser humà i
preparar-lo per l’adveniment de la singularitat tecnològica és un deure moral.

Per últim, la ideologia del transhumanisme ens situa davant del desafiament
de dissenyar-nos i de decidir en què
es convertirà l’ésser humà les properes dècades. Els tres aspectes influeixen molt en el model educatiu. Ens
interpel·len sobre quins valors volem

I això quines millores aportaria a la
humanitat?
El primer que cal preguntar-se és quina
idea de millora humana plantegen els
transhumanistes. A mi no em convenç.
M’agrada més abordar el perfeccionament del projecte humà en totes les

les biotelcnologies

seves dimensions. Com veiem, aquí es
comencen a confrontar cosmovisions
molt diferents de l’ésser humà. Què vol
dir creixement exponencial humà? Els
transhumanistes ho entenen com un increment de les capacitats augmentades
biotecnològicament. Quina influència
té això en els projectes educatius? Alguns transhumanistes plantegen fins i
tot la implantació de xips al cervell amb
una programació que redueixi l’esforç
d’aprenentatge.

Aquesta ideologia afectarà profundament a com
transmetem els valors als
nostres fills
En quin moment del transhumanisme
ens trobem ara?
Actualment s’intenta conèixer en profunditat les diverses àrees del cervell i
les funcions de la ment. En relació amb
la cultura i en el camp de l’enginyeria
social, s’estan assolint els objectius plantejats per la postmodernitat i pel que
s’ha denominat societat líquida. Segons
aquests corrents de pensament, hem
aconseguit emancipar-nos de Déu –això
ja va quedar clar amb la modernitat– i
ara hem assolit una suposada autonomia
sense límits de l’ésser humà.
El transhumanisme ens demana que fem
un pas més i ens allunyem del que fins
ara hem cregut que era l’ésser humà i
ens dissenyem biotecnològicament de
manera lliure, sense límits. És evident
que aquesta ideologia afectarà profundament la manera com transmetem els
valors als nostres fills ara i com aprendran les generacions futures. Les bases
ideològiques i culturals d’aquest canvi
radical que planteja el transhumanisme,
malauradament, ja estan posades.
Possiblement, durant les properes dècades hi pot haver una singularitat
tecnològica, i és evident que l’avenç
tecnològic sembla que no el pararà
ningú. Vull confiar en el fet que molts
d’aquests avenços tecnològics ens ajudaran en moltes coses. Per exemple, a
donar més autonomia a les persones
amb necessitats especials i amb disca-
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pacitats. De tota manera, crec que no és
oportuna l’entronització de l’ésser humà
com si fos l’Homo Deus. No obstant
això, aquest és el canvi radical que ens
ve a sobre.
Crec sincerament que en aquesta nova
etapa de la civilització les humanitats
hauran de coliderar amb les ciències
el progrés tecnològic. Per això, en els
llibres recents parlo d’un humanisme
avançat per aquesta societat biotecnològica, obert a la transcendència, que
tingui per objectiu el desenvolupament
humà integral i el desenvolupament
sostenible.
En definitiva, la custòdia de la creació,
com ens recorda el papa Francesc a la
seva encíclica Laudato si’.

Possiblement, durant les
properes dècades pot haver-hi una singularitat tecnològica, i és evident que
l’avanç tecnològic sembla
que no el pararà ningú
I les intel·ligències artificials podrien
arribar a “envair” les ciències humanes,
com la filosofia o l’art?
Crec que sempre haurem d’anar a les fons
clàssiques i de l’humanisme, a la saviesa
perenne i a les tradicions espirituals i religioses de la humanitat per tal de saber respondre aquestes qüestions tant complexes.

Realment els pares i educadors haurem d’entendre bé els canvis tan profunds que ja s’estan produint, per saber
transmetre als nostres fills i alumnes els
principis i valors necessaris per transitar
per aquesta nova societat d’una manera
ètica i amb responsabilitat tecnològica.
En aquest sentit, des de l’humanisme
avançat proposo una reconnexió entre
el cervell (la intel·ligència, la ment, la
racionalitat) i el cor (els sentiments,
la consciencia, l’ànima immortal). És
precisament aquesta connexió la que,
al meu entendre, ens fa autènticament
humans.
Com podem ajudar, des de la família i
des de l’escola, a educar l’autonomia a
través de l’humanisme avançat?
Cal recuperar el concepte d’integració
cognitiva. L’ésser humà té múltiples dimensions i cal educar-les holísticament.
Cal potenciar el desenvolupament integral de la persona tenint en compte la
seva singularitat, exclusivitat, dignitat,
llibertat i projecte vital. Per tant, la visió
de l’humanisme avançat és esperançadora, integradora i capacitadora amb
relació a la persona ja que la plenitud
humana l’assolim a través de l’educació,
la cultura, l’art i l’espiritualitat.
En aquesta possible societat posthumana, quines competències tindria la
humanitat?
El que hauríem d’evitar des d’ara mateix
és que el futur ens depari una societat
desigual i fortament fracturada, amb
escoles no inclusives i segregades a partir de
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les capacitats augmentades biotecnològicament d’uns quants superdotats o cíborgs
en detriment de la resta d’estudiants que no
hagin tingut les possibilitats d’hibridar-se
amb la intel·ligència artificial o dissenyar-se
sintèticament o no ho hagin volgut fer.
Correm el perill que els alumnes amb les
seves capacitats no augmentades biotècnológicament puguin quedar enrere i ser
descartats finalment per la societat i el
mercat laboral.

estar ja en un procés de transició cap a
aquest futur distòpic que planteja el transhumanisme. Per exemple, alguns estudis
de formació podran no ser d’utilitat en
un futur immediat perquè les màquines
cobriran les tasques que fins ara fèiem els
humans. I, encara que hi hagi persones
molt qualificatades per elaborar una determinada feina, quedaran descartades
si de manera exponencial no augmenten
biotecnològicament les seves capacitats
físiques i cognitives.

El futur per aquests alumnes descartats
pot resultar sense esperança, ni sentit, ni
projecte vital. Això sí, amb les necessitats
elementals cobertes per una renda bàsica
universal i incondicional, cobrada mitjançant operacions de diners electrònics
totalment monitorable, i entretinguda
mitjançant l’oci virtual i la realitat augmentada. Aquesta societat posthumana,
absolutament alienant, no és la que vull
per als meus fills ni per als fills dels meus
familiars i amics.

Si aquesta cultura de la millora tecnològica arrela entre nosaltres, no tindrà cap
importància que la persona hagi seguit el
camí estàndard del sistema educatiu o que
sigui el millor en el seu camp i s’hi hagi
esforçat molt.

A mi el que em preocupa més de tots
aquests temes no és què passarà d’aquí
a 100 anys, sinó que ara mateix podem

Hi ha gent escèptica?
I tant que sí. Però també hi ha molta altra
gent que hi està pensant. Convindria tre-

¿Humanos o posthumanos?
Singularidad tecnológica y mejoramiento humano

Humanidad ∞
Desafíos éticos de las tecnologías emergentes

Autors: Albert Cortina i Miquel-Àngel
Serra (coords.)
Editorial: Fragmenta Editorial
ISBN: 978-84-15518-14-3

Sempre el podrà guanyar una màquina o
un cíborg dissenyat o millorat biotecnològicament per ser més competitiu, productiu i eficient...però no més feliç. Hem
d’aconseguir que això no passi.

Autors: Albert Cortina i Miquel-Àngel
Serra (coords.)
Editorial: S.A. EIUNSA
ISBN: 978-84-84693-38-3

ballar aquests temes des d’una ètica global.
Caldrà pensar-hi i regular les limitacions
que caldrà posar a l’autonomia individual
en el cas que algú es plantegi dissenyar-se
sense límits a mesura que les biotecnologies avancin. Potser aquesta possibilitat
ens sembla de ciència ficció avui, com fa
uns anys podia semblar impossible que
els nens es pugessin crear en provetes o
que es pugessin dissenyar òrgans a través
d’impressores 3D.
Com hem d’actuar de cara al futur?
Hem de despertar la consciència de les persones i definir els aspectes ètics i els valors
més adients per transitar per aquesta societat biotecnològica de present i de futur.
Cal recordar al sistema educatiu, a les
famílies i a la societat en general que
el que realment importa no és formar els alumnes només perquè siguin
més productius, eficients i competitius
(ja que amb aquests paràmetres aviat
ens poden guanyar les màquines), sinó
que cal formar alumnes perquè siguin
millors persones, més diverses i més
humanes. Amb el temps, els nostres
fills i alumnes aniran guanyant competències i capacitats múltiples si el
sistema educatiu els ajuda a través de
la integració cognitiva liderada per les
humanitats. Ser millors persones els
farà més solidaris, cercaran el bé comú
i, en definitiva, seran més feliços.
Tinc grans esperances que els pares,
els professors i els mateixos alumnes
ho farem bé, i tornarem a connectar
el nostre cervell amb el nostre cor. g

Singulares
Ética de las tecnologías emergentes
en personas con diversidad funcional

Autors: Albert Cortina i Miquel-Àngel
Serra (coords.)
Editorial: S.A. EIUNSA
ISBN: 978-84-84693-85-7

Participants del Cafè amb... Albert Cortina

Paco Badia
Representant d’AMPA
“El gran problema de la societat
occidental és que no sabem què és
ser humà”.

Rosa M. Piqué
Responsable de l’àrea educativa
de la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya
“Sense el desenvolupament de la part
social i sense una transferència afectiva, per molt bon professional que algú
sigui, sempre mancarà alguna cosa”

Gregorio Luri
Professor de Filosofia i llicenciat en Ciències
de l’Educació. Premi Extraordinari de Llicenciatura en Eiències de l’Educació i Premi de
Doctorat en Filosofia.
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María Julia Prats
Doctora en Business Administration, Harvard University; MBA, IESE,
Universitat de Navarra; Ingenieria Industrial, UPC.
“El perill d’aquests avenços tecnològics
és que poden arribar a crear ciutadans
de primera i de segona”.

Autor dels llibres L’escola contra el món
(2008),Val més educar. Consells als pares sobre
el sentit comú (2014), entre d’altres.
“Em costa creure que la tecnologia modifica el nostre
ésser. El que està passant és el que ha passat sempre:
les tecnologies amplifiquen qui ets”.

Sonsoles Iglesias
Directora de projectes de Fapel

Josep Manuel Prats
President de Fapel

Marcial Quintairos
Vicepresident de Fapel

“L’escola té una dicotomia important al seu
davant: les famílies que desitgen fills feliços
i la pressió per aconseguir bons resultats
estadístics”.

“Si una màquina té tota la informació i una
superintel·ligència, potser podria prendre
millors decisions; potser fins i tot serien més
humanes”.

“Em qüestiono com seran les aules
del futur i com augmentarà l’evolució
de les tecnologies les desigualtats: no
tothom tindrà la mateixa capacitat
d’accedir-hi”.

L’EDUCACIÓ ÉS NOTÍCIA
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Entrevista a Lluís Font
President del Consell Escolar de Catalunya
especificats i ritmes de cadascú. Tenim
gent molt valuosa a qui cal donar la
paraula per acabar amb l’autocensura
i les pors.
M’agrada molt un lema de Haylle que
diu: “alliberem les energies creadores
de les persones”. Alliberar-les del que
diran, posar-les en situació d’exportar
el seu propi talent al servei de projectes
personals i col·lectius. Per això el nostre objectiu és crear el marc adequat
perquè aquesta gent tregui partit de
la mateixa experiència.

L

luís Font i Espinós (Barcelona, 1958) és el president del
Consell Escolar de Catalunya.
És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de
Barcelona i doctorat en Ciències de
l’Educació per la mateixa universitat.
Secretari de Polítiques Educatives al
Departament d’Ensenyament entre els
anys 2011 i 2012, actualment exerceix
de professor titular a la Facultat de
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Entre altres responsabilitats, Font també ha exercit
de president del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya en representació de l’escoltisme.
Quines són les funcions del Consell
Escolar de Catalunya?
El Consell és l’òrgan representatiu de
la comunitat universitària. Té una tasca
fonamentalment prosaica: s’ocupa de
les qüestions relacionades amb el dia a
dia del sector educatiu, tant públic com
privat. Ha arribat el moment, però,
d’ampliar la visió. Cal iniciar debats
de més volada que permetin anticipar
escenaris de futur i donar frescor a la
perspectiva que tenim del dia a dia.
El debat que proposem té com a
lema “el futur és ara”. Les decisions
que prenem configuren el que serà. A
través seu pretenem contribuir al si
de la comunitat educativa i salvar les

El Consell Escolar és prou representatiu del sector educatiu?
Actualment hi ha moltes entitats vives
que no hi són representades, malgrat
que hi tenen molt a dir. Fins que no
modifiquem la llei i les condicions
d’admissió, actuals l’entrada d’aquestes entitats no serà factible. No obstant això, els volem donar la paraula
en aquest debat que promovem, que
tinguin accés a les ponències i puguem
recollir el seu parer. Fugim de la idea
d ’un debat endogàmic, pretenem
obrir-lo a tots aquells que hi vulguin
entrar.
El Consell té un gran potencial, però
l’hauríem d’enriquir amb més aportacions. Per això en aquest debat hem
demanat als ponents que pensin més
enllà, sense limitacions financeres ni
legals. Volem que evitin l’autocensura
en qualsevol sentit. Nosaltres utilitzarem el debat com a eina de treball
i l’adaptarem a l’entorn que tinguem.
Per què és tan important evitar l’autocensura dels participants?
Prenem com a exemple Internet. Els
usuaris en reinventen, de manera
constant, els usos. El mateix passa
amb l’educació. Tenim gent més gran
de 24 anys que estudia FP, tot i que
no està pensada per a ells. Per què?
Doncs perquè els ha donat resposta a
una necessitat formativa.
El mateix passa amb la gent que torna
a estudiar després dels 18 anys. Els

ciutadans transformen la fisonomia
del sistema i l’adapten al servei dels
seus propis projectes. D’aquesta manera guanya riquesa i, alhora, en són
clares les contradiccions, la necessitat
de certs canvis.
Què n’espereu del debat?
El nostre objectiu final és desenvolupar polítiques públiques basades en
evidències. Elles són fruit de la recerca
universitària, de les experiències internacionals, però també de la pràctica
diària dels professionals a les escoles.
Volem unir els experts universitaris
i la resta de la comunitat educativa
en un espai de reflexió comú que els
permeti parlar sobre el futur que es va
construint dia a dia.
La intenció és aconseguir una visió
holística que ens ajudi a encertar, després avançarem més o menys ràpid en
funció de les energies i els recursos
disponibles. El sistema educatiu no
està aïllat. Té a veure amb la sanitat,
el benestar social, l’ocupació. Per tant,
cal tenir clar què volem fer i si serem
capaços de concertar intervencions
múltiples per donar-hi respostes polítiques que integrin la fragmentació
en un sol bloc.
Un dels aspectes que es tractarà té a
veure amb la formació del professorat.
Com valorem el tipus de professor que
volem a les aules, què volem formar?
La ponència de Miquel Martínez serà
especialment il·lustrativa, ja que pren
la carrera professional del professor
com a eix vertebrador. La formació
bàsica, la contínua, la motivació, el
reciclatge. Convida a la reflexió, per
exemple, al voltant dels punts de fractura. Per exemple, el que passa a partir
que l’alumne arriba als 15 anys. Molt
probablement, aquest moment està
causat per circumstàncies prèvies que
no s’han sabut anticipar prou o perquè
no s’ha sabut donar resposta a certs
problemes que es manifesten amb un
abandonament, amb una crisi. L’estructura del sistema educatiu ho ha de
preveure i ser capaç de respondre amb
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En relació amb els alumnes, quins
reptes s’han d’afrontar?
N’hi ha molts. Per exemple, què fem
amb les segones oportunitats? Tenim
alumnes que, malgrat l’interès i l’obligació devota de mestres i professors,
no poden seguir el sistema ordinari.
Quines opcions hi ha, doncs? La primera seria desmantellar-lo. Personalment, però, crec que el sistema s’hauria
de mantenir, potser flexibilitzar-lo una
mica. L’altra opció és crear un recorregut complementari. Un camí especial
a càrrec d’entitats que acompanyin
l’estudiant, que li donin una formació
i que intentin guiar-lo de nou en el
sector formatiu o laboral.

És molt important aconseguir una aportació qualitativa de les famílies en tots
els àmbits de l’educació
Per tant, hem de crear una nova tipologia de centre públic i privat, que
ofereixi una segona oportunitat als
alumnes que no encaixen en el sistema. També hem de pensar en aquesta
formació al llarg de la vida. Hauríem
de poder reflexionar si el professorat
de primària, secundària, batxillerat i
escoles per a adults és tan diferent o
hi ha una base comuna. Considero que
hem d’anar apuntant cap a un model
de professorat que sigui bastant comú,
amb matisos i especialitzacions.
El paper de les famílies: Com podem
fer conviure professorat, estructura
escolar i família?
Un dels pilars de l’educació és la idea
de la tribu. És a dir, qui educa els joves
és la tribu, per tant, el conjunt de la
societat. Malgrat això, la primera instància educativa és la família, que té la
complicitat de l’escola, les entitats de
lleure, etc. En aquest sentit, s’han de
plantejar dos aspectes: quina ha de ser
la implicació del centre educatiu i quin
és l’impacte de la família sobre l’educació dels infants. Hem de pensar que la
família està implícita en l’alumne, que
hi conviu. La família és qui l’educa, és
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un professorat òptim per aquesta visió
de l’educació molt enfocada al servei
dels alumnes.
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determinant. Per això cal saber quin
impacte té en l’educació, l’aprenentatge
i procés dels nois i noies.
Quin és el paper que haurien de desenvolupar les AMPA?
És molt important aconseguir una
aportació qualitativa de les famílies en
tots els àmbits de l’educació. Elles són
el principal interlocutor en aquest gran
concert educatiu, en aquesta mena de
complicitat que estem tramant per
educar infants i joves. S’ha de plantejar com treure el millor per crear
complicitat entre l’escola i la família,
al servei dels infants i joves.
No tinc clar quin ha de ser el paper de
les AMPA, però cal que la comunitat
educativa sigui receptiva a incorporar-lo. Per part de les famílies, cal que
estiguin obertes, que confirmin les decisions del mestre i que, en cap cas, el
desautoritzin. L’objectiu ha de ser un
acord que permeti crear una identitat
pedagògica conjunta; un pacte entre
ambdues parts, famílies i mestres, que
permeti el reconeixement mutu del
paper dels altres.
L’acord entre família i escola és més
senzill si la família ha pogut escollir
el centre. Hi ha famílies que no tenen
aquesta necessitat d’escollir entre diverses escoles i que, en canvi, quan han
matriculat els fills despleguen tot el
seu interès i capacitat. Suposo que, si
has pogut triar tu, això et predisposa
a dialogar. Però també és important
que l’interlocutor respongui a les expectatives. Per tant, l’acte de la tria
és important, però, sobretot, ho és
el fet d’estar al lloc que correspon i

fer el paper que pertoca. El sumatori
d’aquestes coses és el que fa la fusió.
Conciliar posicions permet descobrir
la complementarietat d’uns i altres.
Respecte a l’autonomia de l’escola,
què en pensa?
És complex, ja que tradicionalment hi
ha hagut posicions que en són molt
partidàries i d’altres que no ho són
gens. En tot cas, l’autonomia no s’ha
de basar a dir que hi ha centres bons
i dolents. Tots han de ser bons. Els
centres, com a mínim els públics, han
de compartir unes grans línies, un ideari. L’especificitat estarà marcada pels
accents que es posen. Per exemple, en
un centre la música pot tenir un paper
estel·lar, en un altre, l’esport. L’elecció dels pares no ha de ser a partir
de la qualitat, sinó dels trets distintius, amb el benentès, sempre, que es
parteix d’un punt comú. A la pública
l’elecció del centre està sobretot lligada
a aquests accents, al projecte educatiu específic, ja que l’ideari és comú
i s’inspira en les institucions, en els
grans valors reconeguts per les lleis.
Com es pot millorar la identificació
del professorat amb el centre?
Hem de fer dues coses: d’una banda,
molta pedagogia, seduir, convèncer,
no vèncer, i explicar per què volem fer
això. Agafar un col·lectiu de mestres
envellits o que venen d’una tradició i
saber com rejovenir-los, com posar-los
les piles, com fer-los il·lusionar de nou.
D’altra banda, el decret de plantilles
permetrà donar un tret distintiu a
l’escola, definir els perfils que l’escola
necessita per a un projecte específic
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que això és la vocació, l’exigència per a un
destí més alt, no conformar-se amb els
succedanis de tu mateix. La vocació no
està en la concreció d’una vocació, sinó és
l’exigència a tu mateix, ser fidel al que tu
pots, d’acord amb el teu talent, els valors,
el que portes dins. Per tant, no ens hem
de quedar amb versions fàcils, còmodes,
no hem de ser la resposta a les expectatives que fins i tot els pares han dipositat
sobre meu, sinó ser un mateix a tots els
efectes. Aquesta crida nietzcheniana a ser
un mateix fins al final. A vegades costa
petits enfrontaments, la qual cosa no vol
dir trencar lligams, però sí afirmar-se.

captant a algú que ja tingui la preparació
necessària. Si el projecte és atractiu i se’n
fa un bon lideratge pedagògic, això estarà
bastant garantit. El lideratge és fonamental, la capacitat d’animar l’equip docent,
de guiar aquells qui volen abandonar i
fomentar la reinvenció.
Des de la seva vinculació amb la universitat, quins aspectes de la formació dels
futurs universitaris haurien de canviar?
No és una qüestió senzilla. Miquel Martínez em comentava una cosa: “Els mestres
haurien de tenir més densitat intel·lectual
i els llicenciats més densitat pedagògica”.
Els mestres, a vegades, estan tan centrats
en l’element infant i la didàctica aplicada
que els falten instruments intel·lectuals de
més volada. Al contrari, el llicenciats, en
primera instància, volen treballar sovint
a la indústria o sector. L’ensenyament
és una segona opció, es reciclen. El seu
ADN, però, el seu mestratge, no és prou
central. Considero que s’hauria de trobar
la manera de fusionar les dues tradicions,
la més pedagògica i la més intel·lectual.
Caldria que una sola figura les incorporés
i garantís una formació bàsica.
Aleshores, el component vocacional,
quina importància té?
Actualment, els mestres demanen molts
recursos pràctics, didàctics, de programació... Un mestre, però, ha de saber què
pretén. Quina filosofia educativa hi ha
darrere de tot això. A vegades et planteges
què ha de saber un mestre que està fent
primer o segon de primària. El component vocacional, l’estimació a l’alumne,
el conjunt de tècniques didàctiques que

l’acompanyen és molt important. La
qüestió no és convertir el mestre en un
intel·lectual, no acabaria d’encaixar en
el seu entorn. El que hem de procurar
és captar els millors talents, en aptitud
i actitud. Les dues característiques són
imprescindibles. Ser molt llest però no
estimar els alumnes no funciona, ni a
l’inrevés.
Quins valors ha de tenir un bon professor?
En èpoques de desconcert, quan no se sap
ben bé quins són els valors de consens,
la coherència dins d’un marc democràtic
en què el mestre és d’una sola peça, és de
pedra picada, allò que diu ho practica, allò
que predica ho fa, allò que diu a les famílies ho compleix. Jo crec que aquest és el
valor essencial, la integritat, el ser fidel a
un mateix. Hi ha persones que són fidels
a elles mateixes amb idees molt rares, per
tant, jo n’exclouria els extremismes.
Un bon mestre, en funció del moment,
buscarà la formació, s’actualitzarà, desplegarà un tipus de competències o unes
altres perquè estarà atent a ser fidel a la
seva vocació de ser mestre, amb tot el que
això suposa. Jo crec que és una aposta
personal. De qui vull ser a la vida, què
és allò que em dona sentit profund, què
em fa ser jo mateix. Una persona que
no vol convertir els altres en replicants
seus, en una còpia mal feta, el que vol és
ajudar a créixer la singularitat de cadascú.
Descobrir qui ets tu, no una projecció de
tu mateix. Sòcrates el que feia era descobrir-te a tu mateix, t’obria els ulls sobre
qui eres tu, no qui era ell. Mounier deia

Saber dir que sí a un mateix i no a l’altre
sense trencar els lligams: sense aquesta
idea no hi haurà gent que trenqui esquemes, serem tots previsibles i acomodats.
Necessitem gent singular que ens digui
altres maneres de ser i de viure. En la
vida hem d’obrir el diafragma per a veure
que hi ha molts camins per dur a terme
la veritable vocació.
Què demanaries a una federació com
Fapel dins del sistema educatiu actual?
Que seguiu sent vosaltres mateixos sense
complexos, que exerciu la vostra funció
a fons, que no claudiqueu per debilitat
o perquè políticament sigui incorrecte,
sinó que sigueu el que voleu ser fins a
les últimes conseqüències. Necessitem
la fortalesa de les parts per aconseguir
un tot sòlid i potent.
No és la feblesa respectiva el que fa que
el conjunt sigui bo sinó la fortalesa i la
capacitat d’afirmar-se i de ser el que a
cadascú li toca ser. Si el pare no fa de pare
i fa d’amic, estem perduts. Si el mestre no
té autoritat, estem perduts. Després hi ha
d’haver una capacitat de diàleg des de la
força i des de l’assumpció del propi rol.
Fapel ha de fer el paper que li pertoca, ha de dinamitzar les famílies que
en formen part, ha d’exercir el seu rol
d’interlocutor, ha de promoure el debat
en profunditat, ha de defensar el paper
central que té la família en l’educació
dels fills, ha de demanar a l’Administració que sigui respectuosa amb això,
ha d’exigir qualitat, no ha de consentir,
ha d’anar a màxims, ha de pensar més
enllà, ha de ser exigent. Mounier deia:
“Si no somies amb catedrals, no acabes
ni les golfes de casa teva”. g

Convenis de col·laboració
Redacció

Harbour.Space

Fapel va signar un conveni de collaboració amb el centre universitari
Harbour.Space, l’únic especialitzat en
tecnologia d’Europa, ubicat a Barcelona,
a l’Ocean Port Vell (carrer de l’Escar,
25, Gallery Building, 08039 Barcelona).
Harbour.Space ofereix estudis de grau
i màster altament focalitzats en l’àmbit
tecnològic, tenint com a referents Standford i Berkeley i disposa d’un ampli ventall de professors, tots experts referents
de la indústria tecnològica i del món
acadèmic.

La Torre de Llibres

Els programes que ofereix el centre són
en anglès i admeten un màxim de 200
alumnes, repartits en set graus, amb una
durada d’entre un i tres anys. Els cursos
que s’imparteixen són de ciberseguretat,
màrqueting digital, ciència computacional, gestió de dades, emprenedoria
en alta tecnologia, disseny interactiu i
matemàtiques.
El principal punt del conveni és poder
apropar, de manera gratuïta a les escoles de Fapel, l’oferta de conferències
que organitzen amb conferenciants de

Fapel i la plataforma pel foment de la
lectura, Xim i Xesca, han signat un acord
de col·laboració pel projecte la Torre de
Llibres. Aquesta iniciativa consisteix en
un joc lector en el qual infants i joves
hauran de llegir tants llibres com alçària
té la Sagrada Família.
Amb el lema “Llegirem tants llibres
que podrem fer una torre tan alta com
la Sagrada Família!”, aquesta iniciativa va
dirigida a escoles i biblioteques perquè
participin com a equips en el joc. L’objectiu principal de la Torre de Llibres
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les empreses i institucions més importants del món, com Google, Standford
o Snapchat. Aquestes xerrades estan
obertes als estudiants de les escoles de
Fapel per motivar-los perquè coneguin
de primera mà els avenços en el camp
tecnològic. g
Més informació a
http://harbour.space/

és fomentar la lectura i la comprensió
lectora en català i castellà d’una manera
diferent i divertida.
Què és?
Promogut per Xim i Xesca, plataforma
de foment de la lectura i de millora de la
comprensió lectora, volem fer una torre
de llibres tan alta com la Sagrada Família
de Barcelona.
Objectiu?
Que tots els nens i nenes, siguin de l’escola que siguin, s’animin a llegir d’una
manera divertida i emocionant.

ACTIVITAT FAPEL
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Qui?
Tots els alumnes de 6 a 14 anys que hi
vulguin participar, a través de les escoles.
Com?
L’escola que s’hi vulgui apuntar només s’ha d’inscriure al joc a través de
la pàgina web http://ximixesca.com/
torredellibres
Quan?
Del l’1 de març al 31 de maig del 2017.
Quant?
La inscripció a l’acció és gratuïta.
Funcionament?
Quan una escola vulgui que els seus
alumnes participin en la iniciativa
s’haurà d’apuntar a través de http://
ximixesca.com/torredellibres, i indicar el nom de l’escola i el nom de la
persona que coordinarà l’acció dins
de l’escola. Cada setmana, el coordinador o coordinadora de l’escola, amb
l’ajut dels alumnes lectors, comptarà
els llibres que s’han llegit durant aquella setmana i ho comunicarà a Xim i
Xesca a través de la web.

La informació sobre l’evolució de la Torre
de Llibres es publicarà setmanalment a:
www.ximixesca.com/torredellibres

la iniciativa per incentivar i motivar la
lectura entre els infants i joves. g.

La col·laboració es va oficialitzar el mes
de gener passat, amb l’acord de promoure

Més informació a
http://ximixesca.com/torredellibres

Mary’s Meals

Mary’s Meals és una fundació que aporta
una solució senzilla a la fam al món: proporcionar àpats diaris als nens i nenes dels
països més pobres a l’escola. D’aquesta manera, s’atreu els infants a la classe, on reben
una educació bàsica que els permet fugir
del cercle viciós de la pobresa.
El fundador, Magnus MacFarlane-Barrow,
va iniciar aquesta iniciativa amb el convenciment que actualment en el món hi ha 300
milions de nens crònicament famolencs a

causa de l’extrema pobresa en què viuen, 61
milions de nens no van a l’escola i, d’aquests,
18.000 moren diàriament per causes relacionades amb la fam... en un món en el qual
hi ha prou aliments per a tots.
La seva missió és facilitar que les persones
ofereixin diners, béns, habilitats, temps o
oracions perquè, a través del seu compromís,
proporcionin l’ajuda més efectiva a aquells
que pateixen els efectes de la pobresa extrema a les comunitats més pobres del món.

Mary ‘s Meals té el compromís de dedicar
el 93% de totes les donacions rebudes als
seus projectes de beneficència.
Amb el compromís de participar en l’acció
per difondre aquesta iniciativa a la xarxa
d’AMPA de les escoles associades, Fapel ha
signat un conveni de col·laboració. g
Més informació a
http://marysmeals.es
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Fapel University Day: el punt de trobada
entre escoles, famílies i universitats

ACTIVITAT FAPEL

Redacció

I i II edició a Lleida

PARTICIPACIÓ
- I i II edició a Lleida
- Fira de grau
- Data: 17/03 i 20/10 del 2016
- Lloc: La Llotja de Lleida - Palau
de Congressos Municipal
- Alumnes assistents: 800 a cada
edició
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IV edició a Barcelona

Celebrada a La Miranda School de
Sant Just Desvern el 21 d’octubre
passat, aquesta jornada s’ha consolidat com el punt de trobada entre
escoles, famílies i universitats de
referència. Concretament, hi han
assistit alumnes preuniversitaris
d’una vintena d’escoles, entre les
quals figuren:
- Col·legi Canigó
- Hamelin-Laie International School
- La Farga
- Escola Pia de Sarrià
- Escola Goar
- La Salle, Highlands School Barcelona
- Petit Estel - La Nova
- Fert Batxillerat
- Sant Ignasi
- Centre Escolar Empordà
- Túrbula
- Benjamin Franklin International
School
- Escola Lleó XIII
-etc.
L’escola amfitriona d’aquesta edició
ha estat La Miranda School de Sant

Just Desvern, que consolida l’escola
i el municipi com a entitats generadores de talent universitari.
Al voltant de 40 universitats han
conformat una amplíssima oferta
educativa i han pogut explicar als
estudiants els seus plans d’estudis,
programes de beques i ajudes, acords
internacionals, sortides professionals, etc. A la jornada hi ha assistit
un gran nombre d’universitats, com
ara les següents:
- La Salle
- HTSI Sant Ignasi
- Blanquerna (Universitat Ramon
Llull)
- ESIC Business & Marketing School,
- UPF (Universitat Pompeu Fabra)
- UNAV (Universitat de Navarra)
- UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona)
- UIC (Universitat Internacional de
Catalunya)
- ESADE Business & Law School,
- LCI Barcelona
- BAU - Centre Universitari de Disseny

- IQS (Institut Químic de Sarrià)
- Escola Universitària d’Hosteleria i
Turisme
- Universitat Abat Oliba CEU
- EAE Business School
- ELISAVA - Escola Universitària de
Disseny i Enginyeria de Barcelona
- ESERP - Business School
- MEDITERRANI - Estudis de Turisme
i Màrqueting
-Escola Universitària d’Hoteleria i
Turisme de Sant Pol de Mar
- EUNCET Business School
- GBS - Geneva Business School,
- HARBOUR.SPACE university for
Technology and Design in Barcelona,
- HULT - International Business School
- OSTELEA - School of Tourism &
Hospitality
- IE University - Instituto de Empresa
- EB - Institut d’Estudis Borsaris
- SEEWAY - Escola de Disseny, Tecnologia i Comunicació
- SEG - Swiss Education Group
New Zealand Education
- TEAM LABS - Campus d’Innovació i
Emprenedoria
- TecnoCampus Mataró-Maresme
- etc.

La jornada, com en les passades edicions, s’ha organitzat en dos espais
simultanis: d’una banda, s’han habilitat diferents sales de conferències, en
les quals les universitats han disposat
d’uns minuts per poder fer una breu
presentació del centre i dels programes d’estudis que ofereixen i de les
beques; de l’altra, s’ha organitzat
un espai per acollir una fira universitària, en què les universitats han

disposat els seus estands per poder
atendre de manera totalment personalitzada els estudiants, les escoles i
les famílies interessades.
Com a la resta d’edicions, l’objectiu
del Fapel University Day és establir
un punt de trobada entre alumnes,
famílies, professors i universitats, per
tal d’orientar els estudiants sobre els
estudis i el centre universitari més

adient als seus interessos i capacitats
per assolir els seus objectius..
Amb la finalitat de fer una selecció
acurada i que s’adapti totalment a
les necessitats i expectatives dels
alumnes, aquest projecte ofereix el
contacte amb universitats de Catalunya i de la resta de l’estat, així com
internacionals de primer nivell i especialitzades en tot tipus d’estudis. g
PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ
- IV edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 21 d’octubre del 2016
- Lloc: La Miranda School
- Alumnes assistents: 1.800
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I edició a Tarragona

PARTICIPACIÓ
- I edició a Tarragona
- Fira de grau
- Data: 9 de novembre del 2016
- Lloc: Palau Firal i de Congressos de
Tarragona
- Alumnes assistents: 800
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I edició a Girona

PARTICIPACIÓ
- I edició a Girona
- Fira de grau
- Data: 1 de desembre del 2016
- Lloc: Palau de Congressos de Girona
- Alumnes assistents: 720
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Fapel anima les famílies a participar en el
debat “Ara és demà”
Redacció

D

es de l’any passat s’està duent a terme el debat “Ara és
demà”, liderat pel Consell
Escolar de Catalunya, a petició de la Conselleria d’Ensenyament.
L’objectiu és donar resposta als principals reptes del sistema educatiu i avançar
en qualitat i equitat per afavorir l’èxit de
tot l’alumnat.
Fapel hi ha participat a través de la
Direcció General d’Atenció a la Família en l’elaboració d’un qüestionari.
Us demanem que us animeu a participar-hi i envieu les vostres respostes a:
http://participa.gencat.cat/ca/articles/
proces-participatiu-ara-es-dema-sobreel-futur-de-l-educacio-a-catalunya
És molt important que les famílies doneu la vostra opinió. No cal insistir en
l’elevada importància que tenen les aportacions, tant de la Junta de l’AMPA com
del màxim nombre de famílies, ja que
s’inclouran a les conclusions finals de les
ponències, passant a formar part de les
línies mestres de l’educació a Catalunya.
El qüestionari s’hauria de respondre tan
aviat com es pugui, ja que la data límit
és Setmana Santa. Com veureu, el qüestionari està dividit en cinc temes, i podeu triar respondre’ls tots o aquells que
siguin del vostre interès. A continuació,
presentem els diferents eixos:
•
L’alumnat. L’escola és la institució
que hem desenvolupat els darrers dos
segles per educar els infants i joves. Si
pensem en alumnes i en la institució que
anomenem escola, que l’acull i que té
com a finalitat educar-los, ens podem fer
multitud de preguntes: què entenem avui
per educar?, és el mateix que ensenyar?,
què en sabem de com s’aprèn?, quina és
la millor manera d’educar o ensenyar?,
què influeix en l’aprenentatge?, tothom
ha d’aprendre el mateix i de la mateixa
manera? En aquest escrit intentarem
respondre aquestes preguntes, que no són
pas totes les que ens podríem formular

a l’entorn del fet educatiu, del qual els
alumnes són protagonistes
•
El professorat. La professió docent
en els diversos nivells educatius necessita
adequar-se als requeriments propis d’una
educació en què ensenyar és sobretot
acompanyar els alumnes i gestionar el
coneixement. Els perfils professionals,
la formació inicial i permanent, l’accés i
l’avaluació de la carrera docent, i l’ètica
i la deontologia de la professió docent
són qüestions clau en aquesta adequació.
•
El centre educatiu. El desenvolupament del projecte educatiu inherent
a cada centre es basa en l’autonomia de
la qual ha de disposar. La governança i
el lideratge dins el centre, així com els
processos de participació dels col·lectius
que s’hi integren, la col·laboració amb
altres agents educatius i l’avaluació componen l’autonomia imprescindible per a
un projecte educatiu amb futur.
•
L’arquitectura del sistema. Per
avançar en flexibilitat, adaptabilitat, enfocament competencial i nivell formatiu

de la població, la Unió Europea proposa
revisar el sistema educatiu. L’estructura
de les etapes educatives, les relacions
amb altres sectors socials, la formació
professional i la creació de nous itineraris
formatius són les qüestions essencials a
tractar per redefinir aquesta arquitectura.

Les aportacions s’inclouran a
les conclusions finals de les ponències, passant a formar part
de les línies mestres de l’educació a Catalunya
•
Els pilars del sistema educatiu. La
família és el primer agent educatiu i el
centre és el lloc on s’han de portar a la
pràctica la inclusivitat i l’equitat d’una
educació caracteritzada pel plurilingüisme i la interculturalitat. La intervenció
d’altres agents: entitats de lleure, mitjans
de comunicació, administració... completa la configuració dels pilars de l’educació
que volem. g

Qüestionari de participació

1. “Els pilars del sistema educatiu”
a) En el marc d’aquesta ponència, s’ha dit que la família ocupa un lloc preeminent en l’educació i comparteix responsabilitat amb els altres agents de l’educació dels seus fills i filles. Com ha de contribuir la família a l’educació dels infants i
joves perquè puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats durant la seva formació?
b) Com us imagineu la participació de les associacions de famílies en la vida del centre educatiu del futur?
c) S’ha constatat que les activitats extraescolars influeixen en la formació dels infants i joves. Con s’haurien de gestionar per articular-les amb l’educació escolar?
d) Cada vegada els nois i noies que tenen mòbil són més joves, però quin paper penseu que han de tenir les tecnologies
de la informació i la comunicació en la seva educació?
2. “L’arquitectura del sistema educatiu”
a) En aquesta ponència es planteja una educació obligatòria entre els dos i els divuit anys, cosa que suposa un canvi
substancial de la relació entre infants i joves amb l’educació. Expresseu la vostra posició en relació a aquesta proposta
aportant els arguments que la justifiquin.
b) Com us imagineu la formació Professional del futur, adaptada a les necessitats de formació de la població i al
mercat laboral?
c) Quina valoració feu de la proposta de transformar els centres en instituts-escola amb ensenyament entre els dos i
els catorze anys i complementar-ho amb centres de batxillerat i formació professional superior?
d) Els alumnes que ara abandonen els seus estudis, quines oportunitats haurien de trobar
en el mateix sistema educatiu per tenir noves oportunitats?
3. “El centre educatiu”
a) Quin model de participació en la presa de decisió del centre us sembla òptim per assegurar la integració de les
famílies i de tots els sectors de la comunitat educativa en l’autonomia del centre educatiu?
b) Com veieu el paper de la direcció i dels equips directiu en la governança i el lideratge dels centres? Cap a quin model
hauria d’evolucionar?
c) Segons el vostre parer, quin tipus d’avaluació ha d’aplicar-se als centres educatius per afavorir-ne la millora i la
innovació?
d) En què ha de consistir la col•laboració del centre amb els agents educatius del seu entorn proper?
4. “El professorat”
a) Al vostre entendre, quins elements han de definir l’ètica i la deontologia del professorat a l’hora de l’exercici de la
docència?
b) Quines competències professionals penseu que han de tenir els docents?
c) Com veieu la proposta d’accés i desenvolupament de la carrera docent que planteja la ponència? Hi esteu d’acord?
Argumenteu la vostra resposta.
d) Com penseu que s’hauria d’avaluar els professionals docents i per a què ha de servir aquesta avaluació?
5. “L’alumnat”
a) Com s’ha d’implicar la família en el procés de socialització dels infants i joves en el sistema educatiu? I quins valors
han de definir aquesta socialització?
b) L’escola ha d’ensenyar o ha d’educar? I cal aprendre coneixements o competències?
c) L’ensenyament ha de ser com més uniforme millor i tothom ha d’aprendre el mateix de la mateixa manera o bé ha
de ser personalitzat? Argumenteu el vostre punt de vista.
d) Quin paper han de tenir les tecnologies i xarxes socials en el desenvolupament de noves formes d’aprendre?
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Serveis Fapel
Redacció
Fapel ha signat diferents convenis de col·laboració amb diferents entitats per tal de poder donar un plus a les seves AMPA.
En l’actualitat tenim diversos convenis, com ara: Escola Fapel, voluntarietat i acció social, eines per a la inclusió, serveis
jurídics, Fapel et dona veu i Club Fapel.
En aquest número de la revista volem destacar el Club Fapel, amb els serveis que detallem tot seguit:

Arç Corredoria d’Assegurances
Fapel té un conveni de col·laboració
amb Arç Corredoria d’Assegurances
amb l’objectiu de mantenir i millorar l’oferta d’assegurances adreçada
al conjunt d’entitats federades, així
com l’oferta de serveis i productes
de consum personal. Aquest conveni
pretén, a més, reforçar el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i el mercat social.
És una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aposta
per la gestió integral d’assegurances
ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.
Arç Corredorio d’Assegurances es va
constituir la primavera de l’any 1983

amb la missió de fer compatible els
valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial
eficient. Avui, gestiona els programes d’assegurances de més de 2.000
cooperatives i altres organitzacions
i cada any dona cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000
persones.

na de col·lectius del món associatiu
i l’economia social i solidària hi han
establert acords de col·laboració, i ara
Fapel n’és un més. g
Més informació a
http://arc.coop

Valors cooperatius
Fa seus els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat,
democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Creu, així mateix, en els valors
ètics de l’honestedat, la transparència,
la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn. També
fa seus els principis de la intercooperació a través de la compra col·lectiva
d’assegurances. Més d’una seixante-

Dinantia
Dinantia és una nova aplicació de
comunicació que permet a les escoles
i professors enviar missatges al mòbil
de pares i alumnes. Com a avantatge,
les respostes es reben en temps real,
fet que redueix les tasques administratives. A més, Dinantia també
permet passar llista des de qualsevol
dispositiu i notificar les faltes automàticament als pares i mares.
Fapel té un conveni de col·laboració
amb aquesta entitat mitjançant el
qual les entitats associades a Fapel
tenen uns descomptes en els serveis
que ofereix Dinantia.

En què et pot ajudar Dinantia?
• Crear una aplicació per a la teva
escola
Una app pròpia, que projecti la imatge d’alta especialització entre els pares dels alumnes i els futurs alumnes
• Crear un logotip personalitzat
Amb el logotip de l’escola adaptat
als colors de la vostra identitat corporativa
• Gestió d’enviaments flexible
Decideix de manera senzilla si vols
enviar una notificació a tot el col·

legi, a un curs, a una classe, o només
als pares d’algun alumne en concret. g
Més informació a
http://dinantia.com

iKanguro
Fapel va signar un conveni de collaboració amb iKanguro, un sistema de
seguretat i identificació innovador que
funciona a través d’una polsera intelligent, pensada per localitzar fàcilment
aquelles persones que es troben dins de
col·lectius amb alguna limitació a l’hora
de comunicar-se -ja siguin nens, persones grans o persones amb alguna discapacitat-, quan realitzen alguna sortida.
Fruit d’aquest acord, les entitats associades a Fapel podran obtenir descomptes
especials significatius si contracten algun dels productes d’Ikanguro.

Com funciona el sistema iKanguro?
IKanguro consta d’una polsera intelligent, des de la qual es pot accedir a les
dades del responsable del portador de la
polsera, en temps real. Només trucant al
telèfon d’emergències 112, els Mossos
d’Esquadra poden accedir a tota la informació emmagatzemada a la polsera
i localitzar, de manera àgil i ràpida, la
persona perduda, portadora de la polsera.

pugui fer ús del sistema de seguretat.
A més, iKanguro també s’encarrega de
l’assessorament del col·lectiu, la gestió
de la informació de la polsera intelligent, del disseny de les polseres identificatives, etc. g
Més informació a
http://www.ikanguro.com

iKanguro s’encarrega de la gestió total
de la informació, fet que permet que
tothom, sense tenir coneixements d’informàtica ni instal·lar-se cap aplicació,

Seedbox
Seedbox és un kit ple de valors per iniciar-se en l’auto cultiu urbà. La mateixa caixa
es converteix en la taula de cultiu i conté
tot el necessari per plantar. Els seus productes estrella, la gamma de Seedbox kids,
basats en l’educació i el desenvolupament
dels infants a través d’un joc amb el qual es
familiaritzen amb el món del cultiu a casa,
de l’alimentació sana i de la responsabilitat
social i mediambiental.

la prioritat de les competències i els objectius d’aprenentatge i desenvolupament
personal dels nens que ara cursen el primer
cicle de primària.El format permet plantar
dins l’aula, cosa que fa que hi hagi contacte
directe i constant amb els alumnes. g
Més informació a
http://seedboxhuertosurbanos.es

Fapel i Seedbox han arribat a un acord de
col·laboració per fer arribar aquesta emocionant aventura als centres educatius, amb

Central de compres i reutilització de llibres de text
Creació i manteniment d’una central de
compra de llibres de text per als associats i famílies de Fapel. Organització
i logística de projectes de reutilització,
tant en l’àmbit particular com col·lectiu.
Fapel posa a disposició dels seus associats i famílies la central de compra i reutilització de llibres de text, una aposta
en la línia de l’organització i logística
de projectes de reutilització, col·lectius
o particulars, que tinguin un impacte
directe en el benestar de les famílies i

la gestió i maximització de l’ús del material escolar.
Servei de llibres de text per a les AMPA.
A més, Fapel disposa d’un servei de llibres de text dels diferents centres que
ofereix a les AMPA. Una eina molt pràctica per a tothom, ja que les famílies podran adquirir tots els llibres de text necessaris per al nou curs al mateix centre.
D’aquesta manera Fapel pretén evitar
que les famílies hagin de perdre el temps

cercant els últims llibres a diferents llibreries. g
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LES NOSTRES ESCOLES

“Amb nosaltres et faràs gran”

Escola Xarxa
Redacció

Escola Xarxa
C/Pare Coll, 1, Berga, 08600,
Barcelona
Tel. 938 21 03 05
www.escolaxarxa.cat
@EscolaXarxa

L

’Escola Xarxa és un centre
educatiu privat concertat situat
a Berga, però amb una vocació
de servei a tota la comarca del
Berguedà.

de la llar d’infants fins a la Formació
Professional. Compta amb clars els
objectius i la metodologia per créixer
humanament i intel·lectualment en
totes les etapes educatives.

Forma part del Servei d’Educació de
Catalunya pel fet que els ensenyaments
comprenen l’etapa d’Educació Infantil
de primer cicle (llar d’infants), Educació
Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius
de Grau Mitjà (Gestió Administrativa,
Informàtica i Manteniment Electromecànic), i el Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Administració i Finances en
modalitat de FP Dual, així com el Curs
d’Accés a Grau Superior. Tota l’oferta
educativa es manté en règim de concert
per l’Administració.

El projecte educatiu de l’escola regeix quins són els seus trets d’identitat, els seus principis organitzatius
i acadèmics, juntament amb els eixos
pedagògics bàsics que fonamenten la
seva manera de ser com a institució
educativa.

Una escola integradora, una
escola de tots i per a tots
L’objectiu de l’escola és l’educació d’infants, joves i adults, tant en ensenyaments obligatoris com postobligatoris
i, per tant, s’organitza i estructura pedagògicament i humanament com un
projecte comú d’escola, des de l’etapa

Els punts clau del projecte educatiu,
que identifiquen allò què és i allò que
vol ser, posa sempre l’alumnat en el
centre de les seves accions, amb la finalitat de formar persones en valors
de l’humanisme cristià, apostant per
l’excel·lència i el rigor acadèmic.
Una escola amb qualitat docent i qualitat humana, amb un equip de professionals que participa constantment
en projectes de recerca educativa i es
forma de manera continuada.
Una escola amb un aprenentatge basat
en l’esforç, la serietat en el treball i la
disciplina. Un aprenentatge pràctic i

funcional basat en competències. Un
aprenentatge amb un entorn innovador basat en la cultura del pensament
crític i constructiu, el treball en equip i
cooperatiu, l’emprenedoria com a sentit de creativitat i curiositat, i amb la
tecnologia com a motor de recerca i
transformació.
Una escola oberta al món, on l’estudi
de les llengües és la seva manera d’entendre i comprendre el món.

Els nens i les nenes han de
ser persones capaces d’expressar-se en diferents llengües per poder tenir el màxim d’oportunitats.
Una escola integradora, una escola de
tots i per a tots, en què el sentiment de
família i els seus valors han de marcar
la convivència.
Una escola amb compromís social,
implicada amb la societat.

les que fixa la normativa i, al mateix
temps, les matèries de Ciències Socials
i Naturals es complementen amb lèxic
propi de la llengua anglesa.
A partir de primer de Primària i fins
a Batxillerat s’imparteix una segona
llengua: l’alemany. L’Escola Xarxa,
com a centre multilingüe, s’anticipa
i s’obre al futur.
En definitiva, l’Escola Xarxa fa realitat
allò que un pare o una mare vol per al
seu fill: que sigui feliç i bona persona.

Des de l’etapa de la llar d’infants es realitzen sessions
d’immersió lingüistica en
llengua anglesa
Una escola multilingüe
L’Escola Xarxa vol enfortir el sentiment
d’identitat de pertànyer a una comunitat de cultura catalana que s’enriqueix i
es transforma amb l’aportació de tots.
El català és la llengua vehicular del centre i el seu ús ha de ser el reflex del país
on està ubicada l’escola. Fomentar el
respecte per la pròpia llengua facilitarà
el respecte per qualsevol altra.
En un món cada cop més globalitzat cal
donar resposta positiva i fer un pas més
en l’aprenentatge de les llengües. En
aquesta nova exigència lingüística de
la nostra societat, l’escola esdevé multilingüe i empra, en funció de cada etapa
educativa, l’ús i l’aprenentatge de quatre
llengües: el català, el castellà, l’anglès i

l’alemany. La millora de la competència
lingüística en aquestes quatre llengües és
una demanda de la societat actual. Ens
trobem en una societat dinàmica i global.
Els nens i les nenes han de ser persones capaces d’expressar-se en diferents llengües per poder tenir el màxim
d’oportunitats. Així doncs, a l’escola,
ja en l’etapa de la llar d’infants, es fan
sessions d’immersió lingüística en
llengua anglesa. En etapes posteriors
es doblen aquestes sessions respecte

Aquesta realitat porta a l’escola a ambicionar la formació de persones capaces de reflexionar, d’analitzar amb
sentit crític i constructiu, de crear,
d’imaginar, d’adaptar-se als canvis,
però sobretot capaces de generar, amb
responsabilitat, els canvis que la nostra
societat necessita. així doncs, ens cal
donar futur a les futures generacions.
El seu compromís és educar el seu cor,
per tenir un cor intel·ligent i conrear la
seva intel·ligència, per tenir una intel·
ligència de cor. g
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LA SOLUCIÓN PARA GESTIONAR Y OBTENER EL
MÁXIMO RENDIMIENTO DE TU RED ESCOLAR

MÁXIMA
SEGURIDAD

Gestiona tu red de manera autónoma y eficiente.

OPTIMIZACIÓN DEL
ANCHO DE BANDA

eZone és una plataforma informática que gestiona y
controla la red, optimizando los recursos y ofreciendo
conectividad de manera eficiente, transparente y
amigable, a todos los usuarios.
• Sin inversión inicial
• Control total de internet
• Optimización del tráfico

DISTRIBUCIÓN
DE SOFTWARE

• Soporte permanente e inmediato

¡PRUÉBALO DESDE

199€ AL MES!

info@ezonebox.com - www.ezonebox.com

MOBILE DEVICE
MANAGER

Jo vull treballar!
Aura Fundació
que s’adequa als diferents treballadors
depenent de les seves capacitats. És
qüestió de trobar un lloc per a cada perfil
El procediment:
- Identificar feina, capacitats i perfil
- Formar en aquestes necessitats
- Pràctiques a l’empresa amb el preparador laboral
- Contracte amb l’empresa
- Seguiment al llarg de tota la vida laboral

L

’Aura Fundació, un model d’èxit
en inserció laboral amb suport,
en l’empresa ordinària.

millora cognitiva , adquirint habilitats
socials, comunicació eficaç i altres competències transversals.

Treballadors d’Aura amb síndrome de
Down compleixen 25 anys en una mateixa empresa.

Programa inicial:
- Programa pre-laboral per a adolescents

Si el mes de novembre passat plantejàvem en aquesta mateixa publicació l’accés al món laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials, avui farem
un pas endavant i valorarem les opcions
un cop presa la decisió.
Ho abordem des del punt de vista de
l’empresari i del model innovador d’Aura Fundació, que ja té més de 26 anys
d’història en inserció laboral amb la
metodologia de “treball amb suport”.
Cal garantir el dret a la formació i oferir
més oportunitats que donin resposta a la
diversitat de capacitats i interessos dels
alumnes per fer el pas. Aura Fundació
treballa perquè sigui així, però també
cal la implicació de les empreses i dels
directius compromesos.
Aura Fundació dona continuïtat a l’escola obligatòria, i ofereix programes adaptats per tal d’afavorir la connexió amb
l’entorn i la seva autonomia personal i
laboral, a través d’estimulació i eines de

Programa d’ inserció laboral:
- Formació prèvia i d’autonomia personal
- Inclusió laboral
- Seguiment laboral i personal
Programa de formació continuada:
- Formació continuada general, instrumental i cultural
- Comunicació eficaç
Programa de vida amb suport:
- Aura Habitat: inici a la vida independent
- Suport a la pròpia llar
Programa de neuropsicologia:
- Recerca: estudi multicèntric amb la
Universitat Ramon Llull del procés evolutiu de les persones amb discapacitat
intel·lectual
- Aura Vital: atenció a les persones en
situació de baixa laboral
Programa d’autorepresentació Vox
Nostra:
Totes les empreses tenen un lloc de feina
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“Són treballadors eficients i empàtics
que aporten bon clima a la feina i produeixen un efecte multiplicador dins
l’empresa. També són molt curosos i
meticulosos amb les tasques que se’ls
encomana.” Són algunes de les paraules de Jordi Martín, director general a
Labco Quality Diagnostics.
Sota aquestes premisses d’inclusió social, d’apoderament i de respecte en vers
les persones es fomenta el treball amb
suport.
Al 2016 hem arribat a la xifra de més de
250 contractes en empreses ordinàries. g
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Llibres i webs
El cobertizo que alimentó a un
millón de niños
Autor: Magnus MacFarlane-Barrow
Editorial: Planeta
Desde un pequeño cobertizo en
Dalmally, Argyll, Magnus pidió, en
1992, donaciones para un único viaje a Bosnia-Herzegovina, destrozada por la guerra. Lo
que sucedió en las semanas, meses y años siguientes no
solo sorprendió a Magnus, sino que inspiró a decenas de

miles de personas en todo el mundo para unirse a un movimiento que podría suponer el fin del hambre infantil
algún día.
El cobertizo que alimentó a un millón de niños cuenta esta
extraordinaria historia hasta hoy. Conoce a la gente que
inspiró e hizo crecer este trabajo. Lee acerca de los pequeños actos de amor que han hecho posible este trabajo.
Aprende cómo, en un mundo donde 61 millones de niños
están fuera de la escuela, el trabajo de Mary’s Meals solo
está comenzando. g

Ser Maestro

con lo que la vida exige luego a los adultos.

Autor: Raúl Bermejo
Editorial: Plataforma
El autor de este libro es un maestro
que desde que comenzó a ejercer su
profesión supo que las cosas debían
hacerse de otra manera, que los
métodos tradicionales de enseñanza no se correspondían

En este libro, Raúl Bermejo muestra los conocimientos y
técnicas que utiliza en su día a día con los niños, con el
ánimo de ayudar a otros docentes que también quieran
cambiar su manera de trabajar, pero que no sepan cómo
hacerlo, así como de inspirar a padres y madres que deseen estimular la creatividad de sus hijos y dar rienda
suelta a su talento, lo cual, sostiene el autor, es precisamente el objetivo de todo buen maestro. g

Breve historia de Isabel la Católica

y don para la estrategia, sentó las bases de lo que conocemos como el moderno estado español.

Autor: Sandra Ferrer Valero
Editorial: Nowtilus

A lo largo de 320 páginas, Sandra Ferrer, la autora, repasa
la vida y obra de la monarca: las luchas nobiliaras que se
sucedieron durante su reinado, la conquista de Granada,
el descubrimiento del Nuevo Mundo, su reinado compartido junto al rey Fernando... Una vida apasionante y llena
de decisiones arriesgadas que han configurado lo que hoy
conocemos como España. g

Isabel I de Castilla es, sin duda, una
de las figuras clave para entender la
historia y la evolución de España.
Una mujer de gran carácter que, gracias a su atrevimiento

Tu escuela, una gran marca
Autor: Miquel Rossy
Editorial: Branding Escolar
Con formación de diseñador gráfico
y filólogo, Miquel Rossy ha logrado
compaginar la docencia en secundaria y bachillerato con la gestión de
la marca corporativa de las escuelas de la Institución Fa-

miliar de Educación y otras entidades relacionadas con el
mundo educativo.
Con la intención de transmitir su experiencia a otros ha
escrito Tu escuela, una gran marca, un libro que pretende resolver las principales dudas que acechan a cualquier
jefe de comunicación de un centro educativo. Un manual
que, sin ser completo, ayudará al lector a dar los primeros
pasos en el mundo del branding y resolverá las principales dudas que puedan ir apareciéndole. g
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