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La LEC
ha estat possible
... i ho será el desplegament dels decrets?





3Editorial

Després d’uns mesos molt atra-
fegats aquesta editorial hauria 
de ser positiva no en va els po-
lítics s’han posat a treballar i 

s’ha consensuat la llei catalana d’educació 
que queda millor que l’avantprojecte i que 
el projecte que va entrar en el parlament 
i que hem estat discutint aquests darrers 
mesos.

La raó d’aquesta millora han estat un munt 
de coses. La primera que vull ressaltar és 
l’esforç que milers de persones van fer en 
la recollida de les 225.459 al•legacions que 
varem assolir tot el sector de la concertada, 
principalment els pares i mares.

Una altra de les accions que han aconseguit 
una millora en el redactat de la llei han 
estat la feina d’algunes persones, diputa-
des, que amb l’aportació de les esmenes i 
la posterior negociació entre els partits 
polítics han florit positivament en bé de 
l’educació i de l’ensenyament, provocant 
una millora evident del text.

Encara la Llei no ha anat al Plenari però ja 
s’albira que l’acord està tancat. Tot plegat 
creiem a la Fapel que la millora sobre el 
que es pretenia és un fet. La millora de 
l’escola pública serà un bé per l’educació 
del país i això permetrà, al mateix temps, 
que l’escola concertada deixi de pensar amb 
victimisme i reactivi els seus valors, que els 
té i molts. Els pares i mares de Catalunya 
tenim la il•lusió de què una millor educació 
pels nostres fills i filles, una millora de la 
seva qualificació educativa i professional 
ens permetin d’una vegada aixecar el nivell 
cultural del país i d’aquesta manera veure 
el futur amb una mica d’esperança.

Ara bé, diuen que la felicitat no és mai 
plena i segurament tenen raó (la cultura 
popular és sàvia). Ens fem una pregunta: 
¿els decrets també seran mirats i treba-
llats per la millora de l’educació del país o 
tornarem als debats inútils, carregosos i 
amb una vessant ideològica que ja no toca 
? Estarem amatents al desenvolupament 
de la Llei i si cal donar opinió i criteri ho 
farem amb tota l’energia que faci falta. 

No vull deixar de fer un comentari de re-
pulsa enèrgica i, ja veure’m les accions que 
portem a terme sobre dos aspectes que 
recauen sobre els nostres fills i filles: l’avor-
tament als 16 anys sense permís patern/
matern i l’ús indiscriminat de la píndola 
del dia després. No ens mereixem els po-
lítics que tenim, com  a pare que procura 
dur a terme els deures i, també, demanar 
els seus drets, repeteixo: no em mereixo 
aquests polítics. La meva família té dret a 
uns polítics millors, que sàpiguen què és la 
vida, que sàpiguen què és un adolescent, 
que sàpiguen que és una veritable família 
i que preguntin les nostres opinions abans 
de vessar-la. Les enquestes ens diuen que 
en el total d’Espanya el 72% dels espanyols 
estan en contra d’aquesta decisió sobre 
l’avortament: sense comentaris. Què estan 
esperant per rectificar?

Veure’m en el proper número de fapel-
news com evoluciona aquest tema, però 
ja anuncio que es farà una crítica molt forta 
d’aquesta nova “cacicada” d’uns governants 
que actuen amb total impunitat escudats 
darrera de la legitimitat que s’otorgen ells 
mateixos. l

Un seriós advertiment
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El dissabte 28 de març es va celebrar el 
seminari de la fapel d’aquest any. A les 
instal·lacions del CosmoCaixa, i desprès 
de la salutació i les presentacions, es va 
començar amb la taula rodona “La LEC: 
resultats d’un treball”; un cop acabada 
la taula rodona, va ser el moment 
d’homenatjar als impulsors inicials de 
la fapel. A continuació, el catedràtic 
Jaume Sarramona va fer la presentació 
del treball de recerca “La valoració 
social del professorat”, que va donar 
peu a una taula rodona sobre aquest 
tema. Després de la taula rodona, es va 
donar pas als parlaments  de cloenda. 
En aquestes pàgines es detallen les 
conclusions a les que es va arribar en 
cada un dels dos grans blocs de l’acte i 
presentem un reportatge fotogràfic dels 
moment més emotius: l’entrega dels 
diplomes als homenatjats. 

La Federació d’Associacions de Ma-
res i Pares de les Escoles Lliures 
de Catalunya (fapel), que repre-
senta a més de 140.000 famílies 

de l’escola concertada i privada no con-
fessional, té com a objectiu defensar el 
dret, tan vulnerat actualment, dels pares 
a escollir l’educació que desitgen que rebin 
els fills. 
Antoni Arasanz, president de la fapel, en 
començar l’acte, va agrair la presència del 
Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, que junta-
ment amb el Sr. Jaume Sarramona, cate-
dràtic emèrit de la UAB, van participar a 
l’homenatge dut a terme amb els “Primers 
de la fapel”: els impulsors i primers pares i 
mares que van fundar la federació.
La inauguració va ser a càrrec del Sr. Pere 
Darder, president del Consell Escolar de 
Catalunya, de la Sra. Montserrat Ballarin, 
regidora d’educació de l’Ajuntament de 
Barcelona i, juntament amb el Sr. Antoni 
Arasanz, el Sr. Diego Barroso, president 
de l’Associació de pares i mares d’Europa 
(EPA).

Taula Rodona,
La LEC: resultat d’un treball
Antoni Arasanz va afirmar que “És tasca de 
tots nosaltres que el que avui s’ha dit aquí 
surti fora d’aquestes parets i  tingui un 
ressò mediàtic que pugui arribar a quallar 
de tal manera que les administracions edu-
catives facin seves aquestes conclusions, 
que avui hem escrit entre tots.”
Des de la fapel manifestem que els pares 
som els primers educadors responsables 
de l’educació dels fills i filles. Ens assisteix 
el dret fonamental que els poders públics 
garanteixin que aquesta educació es rea-
litza d’acord amb les nostres conviccions 
morals. Som els pares els que tenim el dret 
i el deure d’escollir lliurement el que ens 
pugui semblar millor, sense intromissions 
totalitàries de ningú.
Entenem que l’Estat no pot acontentar-se 
de “concedir” una llibertat educativa; ha de 
posar en pràctica les condicions que per-
metran gaudir-la a tots, sense cap mena 
de discriminacions. De fet, no podrem 
parlar de llibertat si no tenim els mitjans 
per exercir-la. Això és vàlid per a tots els 
drets socials i culturals i específicament 

Seminari Fapel 2009

La valoració social del professorat

La primera taula rodona del seminari dedicada a "La LEC: Resultat d'un treball"
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Sí, bona idea, però ves-hi tu… 
Sovint aquesta idea flotava a les conver-
ses que havia mantingut amb molts pares 
i mares de família que, molt preocupats 
per l’educació dels fills i l’esdevenir de la 
societat, sovint manifestaven neguit per 
la situació. Parlo de fa quaranta, trenta, 
vint, deu anys. 
Intuïm, ens diuen, sabem que l’educació 
dels fills requereix temps, dedicació per-
sonal, matins, tardes i nits. Però ens costa 
molt comprometre’ns en aquesta tasca de 
forma activa, de forma concreta. Pensem 
que sempre trobarem algú disposat a 
esmerçar aquest temps en lloc nostre.
I és a casa on la família, el matrimoni i els 
fills, ens juguem de debò el futur del nos-
tre país. Allà hem de ser-hi activament, 
amb un projecte. Però és també fora de 
casa, a les escoles, a les institucions, al 
carrer, on els pares hem de ser presents 
i dedicar el que puguem fer a arribar a 
l’escola, a les institucions i al carrer allò 
que som i volem ser.

Va costar molt tirar endavant la fapel. 
Varem comptar amb la voluntat decidida 
d’un grup de pares i mares que, amb poc 
temps però amb molta il•lusió varem 
fer arribar la nostra veu allà on creiem 
necessari. Passats els anys, encara veig 
pares que no s’acaben de comprometre. 
Es legítim, només faltaria, que cadascú 
dediqui el seu temps al que lliurement 
decideixi; però potser si fóssim realment 
conscients veuríem la força que tenim els 
pares quan diem el que volem! 

Fa més de 25 anys que molts lluitem per 
la llibertat d’educació i seria fantàstic que 
quan parlem d’educació sentíssim dir: 
bona idea, què em toca fer a mi?

Josep Prats Valldeperas
Expresident de la fapel

per al dret a l’educació.
Les conclusions de la taula rodona sobre 
la LEC són les següents:

1. Trobem a faltar un diàleg, ampli i obert, 
amb l’administració estatal, autonòmica i 
local. Aquesta manca de diàleg ens porta a 
la pèrdua de la possibilitat d’un intercan-
vi de parers amb els representants de les 
famílies que podrien facilitar un consens 
sobre aspectes que són competències de 
les famílies.
2. La LEC ha de ser una llei de país i si no 
és així, demanem als partits polítics que 
no li donin suport.
3. Els pares i mares no podem cedir en el 
dret d’escollir escola. Recordem al govern 
de la Generalitat que la planificació edu-
cativa no pot condicionar el dret preferent 
dels pares a l’elecció de centre educatiu.
4. Les llibertats ho són perquè pertanyen a 
les persones, no perquè les doni el caprici 

d’un govern manipulador.
5. Els centres tenen dret a fer respectar 
el propi projecte educatiu i a percebre els 
ajuts per part de les administracions per 
finançar l’educació de manera que puguin 
oferir una educació gratuïta, plural i de 
qualitat. Les federacions i confederacions 
de pares defensaran aquest dret en tots 
els centres.
6. L’educació mixta és tan vàlida com la 
diferenciada. No volem que es perdi cap 
de les opcions que estan reconegudes des 
de l’àmbit metodològic.
7. La ideologia no pot passar per sobre de 
la llei ni dels tractats internacionals que 
són jurisprudència legítima.
8. Els catalans, tots, tenim el dret que l’en-
senyament del batxillerat sigui gratuït i 
s’acabi d’aquesta manera amb la discri-
minació de l’escola concertada davant de 
l’escola pública.

Jordi Pujol i Josep Prats Valldeperas

Diego Barroso i Montserrat Ballarin

Presentació del treball: "La valoració social del professorat"

Passa a pàgina següent 
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9. Els pares som els primers educadors 
dels fills i filles, i tenim la responsabilitat 
de formar-los i informar-los de tot allò que 

pugui afectar la seva vida, la seva salut i el 
seu desenvolupament com a persones.
10. L’administració ha de posar a dispo-
sició dels pares la formació i informació 
adients per tal que puguin afrontar amb 
coneixements i solvència la tasca educativa 
dels fills. Per aquest motiu, cal fomentar 
la formació de pares i mares a través de les 
ampas, abordant una programació i con-
tinguts que permetin el primer objectiu.
11. Volem fer de la igualtat d’oportunitats 
una realitat, no una declaració d’intenci-
ons. Per tant, proposem l’anàlisi i l’estudi 
del model de finançament del sistema edu-
catiu, de manera que la família esdevingui 
centre de decisió sobre les qüestions que 
afecten a l’educació dels fills i filles.

Valoració del professorat 
Pel que fa al tema del seminari, “La valo-
ració social del professorat”, creiem que 
per a millorar el dèficit de l’autoestima cal 
millorar la imatge social del professorat, 

i que això es pot fer a través d’aquestes 
demandes que apuntem: 

1. Demanem a l’administració educativa 
passos concrets orientats a la millor selec-
ció, salaris i condicions adequades dins i 
fora de l’aula del nostre professorat. 

2. Demanem que el professorat de l’escola 
concertada tingui les mateixes condicions 
de treball que el professorat de l’escola 
pública: 18 hores de classe i 40 minuts de 
preparació per a cada hora lectiva.
3. Demanem que el professorat equipari 
el nivell salarial en tot el servei d’interès 

públic de Catalunya
4. Una escola de qualitat requereix un 
professorat de qualitat. Un professor de 
qualitat és el que se selecciona, es forma 
adequadament, participa en una formació 
permanent adequada i està investit d’au-
toritat i prestigi.
5. Demanem al professorat que s’impliqui 
en l’educació que duu a terme ja sigui mit-
jançant la vocació o el compromís.
6. L’educació especial ha de ser una de les 
bases de discriminació positiva de l’edu-
cació a Catalunya.

Des de la fapel demanem molt de seny a 

totes les institucions integrants de la co-
munitat educativa, als partits polítics amb 
representació parlamentària i, als pares i 
mares de Catalunya. Les paraules que ara 
es necessiten són: ètica, professionalitat, 
drets de l’educació, millora del sistema i, 
principalment, llibertat per dur a terme les 
millores que Catalunya necessita. l

Pepita Jiménez

Carles Camí i Josep Díaz

Víctor Guillén Preckler

Luís de Jaureguizar amb Jordi Pujol

Lluís Maria Ferreiro

Antoni Arasanz, Jordi Pujol i Soley 
i el Dr. Jaume Sarramona. 

Ve de pàgina anterior 
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Homenatge als iniciadors 
A continuació, Antoni Arasanz, acompanyat del M. H. Sr. Jordi Pujol i del 
Sr. Jaume Sarramona, catedràtic emèrit, mestre de molts mestres, van 
fer un petit però sentit homenatge, una celebració, a “els primers”, que 
han dedicat molts esforços a aconseguir el que ara és la fapel. 
Com digué Joan Manel Prats, vicepresident de la fapel: “Aquell impuls 
inicial ha esclatat i ara, a dia d’avui, la fapel té afiliades més de 140.000 
famílies.”
En els darrers 30 anys, Catalunya ha experimentat grans canvis, de tot 
ordre, i és a l’educació on ens hi seguíem jugant el futur. Que els pares i les 
mares puguin ser els primers educadors, que existeixi llibertat d’educació 
és cabdal. Els qui avui homenatgem han entès això sempre, ho tenen al 
moll de l’os, i fa 25 anys que li van donar la forma de fapel i van posar les 
bases del que avui és una primera referència, permeteu-me la immodèstia, 
arreu de l’Estat i d’Europa”. Els homenatjats van ser: Luís de Jaureguizar, 
Pepita Jiménez, esposa de Fausto Gallego, Víctor Guillén Preckler, Lluís 
Maria Ferreiro i Josep Prats Valldeperas. 
També van rebre la distinció de la fapel, Josep Díaz, president de la Federa-
ció catalana de centres d’ensenyament de Catalunya, Carles Camí, president 
de la Confederació d’Associacions de Centres Autònoms d’Ensenyament 
de Catalunya, el M. H. Jordi Pujol i el Dr. Jaume Sarramona.

Foto de família dels homenatjats i dels que els van lliurar el reconeixement

A l'acte també van participar-hi molts familiars dels homenatjats
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Un projecte educatiu fins a la universitat o l ’empresa

Xaloc

Xaloc
Av. Gran Via, 100 – 08902 
l’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 335 16 00
Fax 93 335 04 93
E-mail: xaloc@xaloc.org
Web: www.xaloc.org Xaloc és una institució educativa 

amb més de quaranta anys d’ex-
periència en el món de l’ense-
nyament. Ubicat a l’Hospitalet 

de Llobregat, al costat de la Gran Via, just 
davant d’Ikea, a vuit minuts de la Diagonal 
per la Ronda del Mig i a tres minuts de la 
Plaça Cerdà. És un centre concertat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya en tots els seus nivells.
Actualment, 1.000 alumnes cursen a les 
seves aules tots els ensenyaments que con-

templa l’actual sistema educatiu: Educació 
Infantil (que es realitza a Avantis, cen-
tre adscrit, i al costat mateix de Xaloc), 
Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Superior. 
Ocupa una superfície de 74.276 m2. 
D’aquests, 12.000 m2 estan ocupats per 
11 edificis amb una superfície construïda 
edificada de 17.000 m2; la resta es destina 
a la zona esportiva, la zona enjardinada i 
quatre àmplies zones d’esbarjo.

El projecte que ofereix
Equip docent especialitzat, amb expe-
riència, joventut i entusiasme i amb 
unes instal·lacions òptimes per crear 
l’entorn més adequat per a la forma-
ció i l’aprenentatge.
Educació infantil (0-5 anys). Avan-
tis, centre adscrit (vegeu en aquest 
mateixa revista la pàgina dedicada 
al Col·legi Pineda).
Primària (6-12 anys): Educació 
en l’esforç, l’ordre, la motivació i la 
il·lusió. Aprenentatge intensiu de 
l’anglès des dels sis anys, quatre ho-
res setmanals, amb opció de rebre 
una assignatura curricular en anglès 
a partir de cinquè de Primària.    

ESO (12-16 anys): en un clima de 
llibertat, respecte i solidaritat, s’esti-
mula la responsabilitat, la bona edu-

X

Serveis
• Servei personalitzat d’orientació acadèmica per a cada alumne. Garanteixen una 
correcta orientació acadèmica i humana a través de les tutories personalitzades 
amb l’alumne, i amb entrevistes trimestrals amb la família.
• Les activitats de formació cristiana de Xaloc estan confiades a la Prelatura de 
l’Opus Dei, institució de l’Església Catòlica. 
• Servei de menjador amb cuina pròpia (fins a segon de Batxillerat).
• Xarxa de transport escolar, que abasta totes les procedències de l’alumnat. 
• Activitats extraescolars, fins a les 19:00 h.
• Els llibres i el material escolar es poden adquirir al mateix col·legi. 
• Activitats d’estiu (juny i juliol). 
• Cursos d’orientació familiar per a pares i mares.
• Servei mèdic i psicopedagògic.
• Campus virtual per als alumnes i pares, com un mitjà més de treball i comunica-
ció.  
• Pàgina web institucional amb tota la informació (www.xaloc.org)
• AMPA.
• Agrupació d’Antics Alumnes.
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cació, l’autodisciplina i la motivació per 
l’estudi. Coneixement intensiu de l’anglès 
(tres hores setmanals), amb opció de rebre 
una assignatura curricular en anglès. Inici 
del francès a partir de segon d’ESO.    
Batxillerat (16-18 anys): oferta de 
les modalitats de Tecnologia, Ciències 
de la Naturalesa i la Salut, Humanitats 
i Ciències Socials i també el Batxille-
rat Internacional, intentant oferir 
la millor preparació de futur humana i 
intel·lectual.
Cicles Formatius - Grau Mitjà (16-
18 anys) i Superior (18-20 anys): en 
aquest projecte la capacitació laboral és el 
principal objectiu, tot obrint la possibilitat 
de continuar després estudis universitaris 
o d’especialització superior amb garantia 
d’èxit. l

Instal·lacions
• Laboratoris de Biologia, Física i Quí-
mica.
• Dotze aules d'informàtica amb 150 
ordinadors.
• Biblioteca de 150 m2 per a l’estudi i la 
recerca.
• Cada ensenyament disposa d’aula de 
recursos amb mitjans audiovisuals.
• Aula d'art de 160 metres quadrats.
• Aules de música. 
• Tallers de tecnologia.
• Poliesportiu cobert amb zona de 
vestuaris.
• Instal·lacions esportives amb dos 
camps de futbol (un de gespa arti-
ficial), pistes poliesportives i pista 
d'atletisme.
• Aula d’edició digital.
• Aules-taller d’electrotècnia, control 
numèric, climatització i automatitza-
ció.
• Sala d’actes amb capacitat per a 150 
persones.
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Una escola, un projecte de futur, un camí plegats

Liceo Egara

Liceo Egara - Centre Cultural
Dr. Pearson, 163       
Tel. 93 785 70 76

Ctra. Castellar, 126
Tel. 93 786 95 87

Sant Honorat , 3
Tel. 93 785 12 90
               
Terrassa 
              

Centre Privat Concertat 
per la Generalitat de Catalunya
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria

Liceo Egara és una institució educa-
tiva que acull actualment més de 
vuit-cents alumnes que segueixen 
estudis des de l’Educació Infantil 

fins a l’Educació Secundària Obligatòria. 
Aquest col·legi privat concertat laic, va ser 
fundat a Terrassa l’any 1970 i des del seu 
inici van introduir el règim de coeducació 
en tots els nivells d’ensenyament del cen-
tre, que disposa d’àmplies i il·luminades 
aules, cuines, menjadors, laboratori, aules 
d’informàtica, aules per a les classes de 
Tecnologia i de Música, així com instal-
lacions esportives.

Es defineix com un centre amb la voluntat 
de formar i educar persones en els valors 
de l’esforç, la responsabilitat individual i 
col·lectiva, la constància, la iniciativa i l’au-
tonomia personals. És una satisfacció per a 
tots els membres d’aquest centre educatiu 
acompanyar els futurs ciutadans en aquest 
procés de creixement intel·lectual i emoci-
onal; no en va el seu lema és: “Una escola, 
un projecte de futur, un camí plegats”.

Proposta educativa
El Liceo Egara entén que els principals 
reptes educatius en l’actualitat per donar 
una educació integral al nostre alumnat 
són, entre altres, els següents:
• Desenvolupar les capacitats bàsiques 
de les persones, és a dir, les capacitats 

intel•lectuals, afectives i motores.
• Trobar punts de contacte entre l’ense-
nyament i la vida professional:  Educar en 
la vida i per a la vida.
• Fomentar aquelles actituds que afermen 
la dignitat humana i les relacions inter-
personals.
• Orientar els alumnes per tal que desen-
volupin per ells mateixos el seu futur enmig 
de la complexitat actual: Educar per al gust 
del treball i per a la responsabilitat.
• Atendre la diversitat i especificitat de 
cada alumne/a i oferir-los un ensenyament 
comprensiu, amb activitats de reforç, ori-
entació personalitzada, adaptacions cur-
riculars i agrupaments flexibles.
• Fomentar un creixement equilibrat del 
cos en els camps de l’alimentació, la higiene 
personal i la salut.
• Assumir la multiculturalitat com a una 
característica de la societat actual, tot res-
pectant i acceptant aquest fenomen.
• Fomentar un ambient de treball tranquil, 
confortable i a la vegada dinàmic i actiu.

El seu projecte educatiu és el fil conductor 
de totes i cadascuna de les etapes educati-
ves que imparteix el centre; de manera que, 
tot respectant les característiques pròpies 
de cada nivell, es persegueixen uns objec-
tius comuns que s’assoleixen i es reafirmen 
progressivament al llarg d’aquests anys.

E
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Educació Infantil
Dins del marc educatiu general del Li-
ceo Egara, els més petits gaudeixen d’un 
tractament privilegiat i molt fascinador al 
llarg d’aquesta primera etapa educativa. 
Per això:

• S’afavoreix en el nen i en la nena el de-
senvolupament de les capacitats de conei-
xement i d’interpretació d’ells mateixos i 
del seu entorn.
• Es potencia el desenvolupament harmò-
nic del nen o de la nena atenent les seves 
necessitats bàsiques de tipus biològic, psi-
cològic, afectiu, lúdic i social.
• Se’ls inicia de forma lúdica i atractiva en 
l’aprenentatge de la llengua anglesa.
• S’afavoreix el procés d’autonomia i de 
socialització del nen o de la nena capaci-
tant-lo per viure unes relacions estables 
i positives amb sí mateix i amb els altres 
companys.

Educació Primària
En l’etapa d’Educació Primària el centre 
proposa:

• Potenciar l’acció educativa mitjançant les 
sessions de tutoria, amb un pla d’educació 
en els valors, la reflexió i l’autoconeixe-
ment, per tal que aprenguin a motivar-se 
per ells mateixos.
• Afrontar les necessitats de l’alumne/a 
amb sessions de reforç dels aprenentatges 
bàsics i mitjançant el servei d’Orientació 
Escolar del col·legi.
• Fomentar l’actitud de recerca, tot in-
troduint l’alumne/a en el mètode científic 
i millorar el coneixement de la natura i 
del seu entorn, organitzant convivències 
i visites culturals.
• Afavorir el desenvolupament harmònic 
del nostre alumnat amb una oferta d’acti-
vitats culturals i esportives dins i fora del 
propi horari escolar. 
Educació Secundària Obligatòria

És la darrera etapa de l’educació obliga-
tòria i com a característiques pròpies cal 
destacar-ne:

• L’acolliment de nois i de noies de 12 a 
16 anys que, en acabar l’etapa, tenen la 
possibilitat de continuar amb altres estudis 
o bé d’accedir al món laboral.
• L’heterogeneïtat del currículum que pre-
veu, a més dels continguts comuns a tot 
l’alumnat, uns altres continguts optatius 
sobre els quals l’alumne/a  ha d’anar com-
ponent el propi itinerari personal.
•  La incorporació d’una nova àrea dins del 
currículum, la Tecnologia, que engloba el 
conjunt de coneixements tècnics i pràctics 
usats per resoldre diferents necessitats 
humanes.
• Una adequació de l’ensenyament cap a 
les exigències del món del treball que han 
reforçat des de les diferents àrees i, espe-
cialment, des de l’Acció Tutorial. 
• La introducció d’una segona llengua 
estrangera.
•  La utilització dels equips informàtics i 
d’altres eines multimèdia per part de tot 
l’alumnat d’una forma habitual.
Relacions entre família i escola
Per tal que la família i el col•legi avancin 
en una línia convergent per a l’educació 
dels nois i de les noies, Liceo Egara entén, 
entre altres coses, que:

• És important la confiança mútua. És a 
dir, la confiança de les famílies envers els 
experts en el tema de l’educació integral, 
que són els professors i les professores de 
la nostra escola. I la confiança de tot el 
professorat envers les famílies, ja que cal 
entendre-les com a responsables últimes 
de l’educació dels nois i de les noies del 
centre.
• És vital que, com a conseqüència de 
la confiança mútua, s’estableixi una col-
laboració en l’assoliment de les capacitats 
que conformen l’educació integral.

• Aquesta confiança i col·laboració mútues 
es poden posar de manifest en les reunions 
generals, en les entrevistes individuals, en 
les activitats escolars.
• Cal que s’estableixi el compromís de 
resoldre per la via del diàleg els desajus-
taments que puguin produir-se i adoptar 
sempre les solucions més favorables per 
als alumnes.
• És important que en les entrevistes amb 
les famílies hi hagi un intercanvi d’infor-
mació sobre tots els aspectes que ajudin a 
l’educació integral, i no tan sols respecte 
al rendiment acadèmic.
• Cal procurar que el fet de parlar dels 
alumnes sigui satisfactori i motivador per 
ambdues parts, ja que totes dues volen 
assolir el mateix objectiu. l
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Quatre dècades de compromís amb la qualitat educativa i la innovació pedagògica

Col·legi Pineda

Col·legi Pineda
Dels Joncs, 1
08902 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. 932 63 79 90 
Fax 9333 5 54 53
E-mail: pinedap@pineda.es
Web: www.pineda.es El Col·legi Pineda, Obra corpo-

rativa de l’Opus Dei, treballa en 
l’àmbit de l’ensenyament oferint 
un projecte educatiu complet que 

uneix el rigor acadèmic amb la innovació 
tecnològica i pedagògica. El compromís 
amb la qualitat ha estat constant al llarg 
dels 40 anys de trajectòria que ara cele-
bra, tot intentant donar sempre respos-
ta a les necessitats canviants de pares i 
alumnes amb una voluntat de millora 
continuada. 

Pineda cobreix totes les etapes educatives, 
des de l’Educació Infantil fins al Batxillerat. 
El Col·legi Pineda és un centre privat con-
certat que ofereix una formació humana, 
professional, cultural, religiosa i esportiva, 
que té com a finalitat el desenvolupament 
de cada persona –considerada des del seu 
originari fonament cristià. 

Des dels inicis , ara fa 40 anys, el centre ha 
apostat per la innovació educativa. Pineda 
ha començat un projecte per aconseguir un 
ús didàctic i innovador de les tecnologies 
de la informació. Una eina a mida de les 
alumnes és la pissarra digital. Amb ella, 
l’aprenentatge esdevé una experiència 
motivadora, participativa i apassionant 
que capta l’atenció de les alumnes; a més 
a més, posa a l’abast del professorat al-
guns recursos audiovisuals i multimèdia 
en un entorn amable i senzill d’aplicar a 
classe, millorant considerablement l’aten-
ció, la motivació i la participació de les 
alumnes. 

Pineda està acreditat amb el diplo-
ma EFQM de qualitat i amb el segell 
d’Excel•lència Europea atorgat per BVQI. 
També posseeix la certificació de norma 
de qualitat ISO 9001.

P
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Innovacions pedagògiques 
d’avantguarda
Pineda promou una educació de qualitat 
que para atenció en el desenvolupament 
personal i harmònic de cada alumna. Les 
característiques de la nostra acció educati-
va estan vinculades a una educació en va-
lors entre els quals destaquen la llibertat, 
el pluralisme, la igualtat d’oportunitats, 
la dignitat de la persona, el respecte dels 
drets humans, el valor de la raó, la ciència 
de la recerca de la veritat...

Aquests objectius es desenvolupen sota els 
paràmetres d’una educació personalitzada 
que, per poder atendre la diversitat i els di-
ferents ritmes d’aprenentatge i maduració 
de cada alumna, s’aplica sobre la base d’un 
model d’educació diferenciada, que obté 
excel·lents resultats que evidencien una 
optimització del rendiment acadèmic, com 
demostren els propis resultats de Pineda i 
el de països com Gran Bretanya, Alemanya, 
Holanda, els EUA i Canadà.

Educació personalitzada 
Aquest centre educatiu concedeix una gran 
importància a la relació entre la família i 
l’escola, sobretot a través de la figura del 
tutor, i fa un seguiment personalitzat de 

cada alumna. L’equip docent està compost 
per un grup de professionals de gran qua-
litat humana i amb una amplia experièn-
cia en el camp de l’educació, pendents en 
tot moment d'aportar a cada alumna una 
formació integral, no només atenent a les 
matèries curriculars i els idiomes (català, 
castellà, anglès i alemany), sinó també als 
valors i l’afectivitat. 

Pineda pren forma en unes magnífiques 
instal·lacions de gairebé 17.000 metres 
quadrats, renovades recentment, amb 
equipaments esportius a l’aire lliure, gim-
nàs cobert, aules de tecnologia i informà-
tica, laboratoris, gabinet psicopedagògic, 

consulta d’atenció mèdica i menjador amb 
cuina pròpia.

El Col·legi Pineda, que s’ocupa de la forma-
ció de les seves alumnes des dels primers 
mesos de vida, al seu Centre d’Educació 
Infantil Avantis, i fins a la seva arribada 
a la Universitat o la empresa, valora molt 
positivament la seva trajectòria educativa. 
En paraules d’Esther Jiménez, directora 
del Col·legi Pineda, “estem molt contents 
de la feina feta, d’haver pogut elevar el 
nivell cultural i social de les nostres alum-
nes, en oferir-les una autèntica igualtat 
d'oportunitats a través d'una formació de 
primer nivell.” l

“Pineda, que va celebrar 
el 2008 el 40 aniversari, 
ha intentat sempre si-
tuar-se a l’avantguarda 
pedagògica

Avantis: més de 4000 m2 dedicats al més petits
Des de 2006, el Col•legi Pineda –juntament amb el col•legi Xaloc- comp-
ta amb un nou centre d’Educació Infantil amb entitat pròpia: el centre 
Avantis. Una escola mixta creada en una estructura independent, amb una 
arquitectura pensada i adaptada a les necessitats i exigències de seguretat 
dels més petits. A Avantis tot, portes, finestres, mobiliari, equipaments, 
aules i espais exteriors han estat dissenyats pensant en oferir una atenció 
de qualitat a nens i nenes des dels primers mesos de vida, conduïda per un 
equip humà altament qualificat i especialitzat que treballa en un espai de 
4.300 metres quadrats pensat per acollir els més petits i oferir un projecte 
pedagògic que es troba integrat a l’edifici.
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Tot sembla indicar, en el moment d’es-
criure aquestes ratlles, que la LEC serà 
aprovada el proper mes de juliol pel Par-
lament de Catalunya, sensiblement re-
elaborada sobre el projecte original que 
va presentar el govern del tripartit. Per 
aquest motiu, fapelnews inicia en aquest 
número de la revista un cicle d’entrevis-
tes a representats dels diferents grups 
parlamentaris catalans que l’han discutit 
al Parlament perquè ens expliquin com 
a quedat, al seu parer, la futura llei 
d’educació de Catalunya. El primer torn 
es per a els partits amb més representa-
ció a la Cambra, i hem entrevistat alhora 
a Irene Rigau i Oliver, de Convergència 
Democràtica de Catalunya, ponent per 
CiU en el projecte de llei d’educació, i a 
Meritxell Ruiz i Isern, d’Unió Democrà-
tica, diputada per CiU, i membre de la 
Comissió d’Educació i Universitats. 

La pregunta és obligada. Quina LEC 
sortirà? 
IRENE RIGAU. Entenem que sortirà una 
nova llei, perquè a part de debatre-la, s’ha 
reelaborat. Inicialment era un projecte del 
govern i acaba sortint una llei del Parla-
ment. El fet és que la principal força polí-
tica del Parlament hi ha intervingut d’una 
manera activa, de manera que allò que era 
assumit per dues forces del govern, perquè 
no tenia el suport d’Iniciativa, queda ampli-
ada amb el suport de Convergència i Unió i, 
en determinats capítols, també del PP. 

La fapel sempre ha reclamat una llei de 
país, assumida per la majoria.
MERITXELL RUIZ. Un dels problemes que 
hem patit amb els governs centrals és que 
cada canvi de govern ha anat acompanyat 
per un canvi en la llei d’educació. Això ha 
dut una inestabilitat tremenda al sistema 
educatiu. Quan ens vam plantejar quina 
era l’actitud primera que havíem de tenir a 
CiU sobre aquest projecte de llei, vam veure 
que era la responsabilitat, perquè el sistema 
educatiu, i la mateixa fapel i altres associaci-
ons vinculades al món educatiu, demanava 
una llei de consens que no hagués de canviar 
cada vegada que canviava el govern.

CiU ja demanava el consens quan es-
tava al govern. 

I.R. Però no ens ho van concedir! CiU sem-
pre ha buscat el consens allà on ha pogut. A 
l’àmbit espanyol, el govern el va tenir amb 
la LODE, la LOGSE i la LOPAG. En aquella 
època CiU governava a Catalunya. La sin-
gularitat és que ara hem mantingut des de 
l’oposició la mateixa filosofia i recerca del 
consens de manera activa. Nosaltres ente-
nem que Catalunya té un mapa polític vari-
at, però compta amb  dues forces politiques 
que són alternativa de govern, CiU i PSC. 
El sol fet que aquestes dues forces es posin 
d’acord amb un text que pugui perdurar i 
tenir aplicacions sensiblement diferents 
dins del marc consensuat, entenem que és 
la demanda que ens feia la societat i que 
havíem de ser capaços d’assolir-ho. 

M.R. També és veritat que ara hem pogut 
fer una cosa que abans no podíem fer. En 
l’època de CiU al govern vam fer diverses 
lleis, però eren sectorials. Una llei integral 
que recollís tota l’aplicació de la normativa 
relativa al sistema educatiu només es podia 
fer a partir del nou Estatut, on hi ha compe-
tències exclusives compatibles i executives. 
Aquest nou marc és el que ens ha permès 
reordenar el sistema educatiu. 

Semblava que el consens seria més 
fàcil, després del Pacte Nacional per 
a l’Educació.
I.R. El Pacte era un referent, com n’hi ha 
hagut d’altres. Un pacte és una suma de 
bones voluntats, en canvi una llei regula 
drets, deures i obligacions. Per arribar al 
consens ha estat vital no només el treball de 
CiU. També ha estat cabdal que els sectors 
implicats hagin fet sentir la seva veu, les 
més de 220.000 al·legacions que van lliurar 
moltes associacions de pares i mares de Ca-
talunya de la concertada, com la fapel, van 
marcar un abans i un després en l’elaboració 
de la llei. El govern va veure que el projecte 
presentat defraudava una gran part de la 
població i que s’havia de rectificar. 

M.R. El repte era conjugar una política edu-
cativa que tingués present el dret a l’educa-
ció i el dret a triar-la, conjugar la necessària 
existència d’una bona escola pública amb la 
necessària existència d’una oferta concer-

“Inicialment era un projecte del govern 
i acaba sortint una llei del Parlament”

Meritxell Ruiz Irene Rigau
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tada per a fer possible la llibertat d’elecció 
de centres per part de les famílies. I el tri-
partit tenia un projecte de llei que anava en 
contra de l’escola concertada i volia créixer 
només a base de l’escola pública, trencant 
l’equilibri que tradicionalment hi ha hagut 
a Catalunya entre les dues. 

S’ha quedat curta la llei?
M.R. Al revés. Creiem que aquesta llei posa 
les bases de futur del sistema educatiu a 
Catalunya. Hem fixat nous objectius que 
han de servir pels pròxims 10-15 anys. El 
projecte de llei presentat prèviament pel 
govern sí que s’havia quedat curt, però amb 
les 412 esmenes que hem presentat, el 90% 
de les que s’han acceptat , la llei és bona. No 
serà la llei la que es quedi curta, en tot cas 
si no hi ha recursos es veurà limitada pel 
finançament. És un temor que ens agradaria 
que no es confirmés. L’educació és un ele-
ment clau per a fer possible que tota persona 
rebi el que necessita en temes de formació i 
Catalunya pugui prosperar econòmicament 
en el futur. I això vol dir mitjans.

La societat civil reclama millor 
educació.
I.R. A vegades som un país de profund 
desassossec. La nostra democràcia és 
jove, pot costar valorar el que s’ha asso-
lit. Hem de recordar que 30 anys enrere 
l’educació obligatòria acabava a Espanya 
als 11 anys, després als 14 i després als 
16. Quan a Europa s’acabava als 16 anys, 
Espanya ho feia als 11, amb la llei de l’any 
70 vam avançar a 14 després als 16... i ara 
voldríem equiparar-nos a les democràcies 
més consolidades. L’educació és una aposta 
a mig i llarg termini. L’objectiu final de la 
nova llei, més enllà dels drets personals, ha 
de ser situar al país i la formació dels seus 
ciutadans per sobre de la mitja europea per 
poder generar la riquesa que compensi la 
desigualtat, però per poder fer això s’ha de 
crear riquesa i ser competitius. Entenem 
que la llei no ho garanteix per sí sola, però 
sí que ho ha de facilitar.

M.R. No és que l’escola hagi predicat uns 
valors que ara pensem que no funcionen, 
és que la societat, en general, va valorar 
unes coses diferents a les que ara es co-
mença a veure que s’han de valorar. Som 
una societat de pèndol. Allà on hi havia 
l’esforç, valoràvem la gratificació, on hi 
havia sacrifici, valoràvem l’espontaneïtat, 
on hi havia l’estudi valoràvem la creativi-
tat. Però no ha passat només a l’escola, ha 
passat al sí de els famílies i la societat. I 

les critiques són molt injustes amb tota la 
feina que s’ha fet. S’ha avançat moltíssim, 
però ara l’exigència social és molt alta. I hi 
ha moltes exigències noves. L’educació té 
un gran rival, que és el consum, però és 
cert que el sistema educatiu a Catalunya 
ha aconseguit grans èxits.

La nova llei, garanteix la llibertat 
d’elecció de centres?
M.R. Aquest era el gran tema, perquè el 
projecte que teníem dibuixava un alumne 
captiu, captiu per part de la pròpia adminis-
tració, que ja sabia d’entrada quina escola 
li tocava i a quina escola aniria, i descomp-
tava la voluntat i la tria que podrien fer els 
pares. Crec que hi ha hagut un principi que 
ha marcat tot el debat de la llei i tota la ree-
laboració, que és la conciliació del principi 
del dret a l’educació i del principi al dret a 
escollir centre.

I.R. CiU ha aconseguit introduir que les 
famílies tinguin dret a triar, i que la progra-
mació de noves places que es faci el govern 
tingui en compte les demandes de les fa-
mílies. Per tant, el govern no crearà places 
allà on voldrà, ho farà tenint en compte les 
demandes de les famílies. Nosaltres sabem 
que és molt difícil garantir a tothom l’escola 
que vulgui, però hem d’aconseguir que el 
sistema ho faciliti al màxim. I entenem que 
l’aplicació de punts complementaris en la 
preinscripció ho ha d’afavorir. 

Parlem de la direcció professionalit-
zada.
I. R. Hem fet una aposta clara: l’escola pú-
blica ha de poder oferir un ensenyament de 
qualitat que respongui al projecte de centre. 
Tothom reclama que els centres tinguin un 
projecte educatiu, i hi ha d’haver algú que 
doni compliment a aquest projecte i garan-
teixi la coherència, que hi hagi un projecte 
de centre. Aquesta continuïtat de l’acció 
educativa que garanteix un projecte edu-
catiu de centre requereix una direcció. Mai 
hi havia hagut tants recursos a les escoles, 
ni tantes plantilles, ni l’educació havia estat 
tan complexa com ara i això requereix que 
la persona que estigui al davant tingui una 
formació específica. I per això hem optat 
per afavorir l’especialització dels mestres 
i professor en tasques de direcció i que hi 
hagi un col•lectiu de directors professiona-
litzats que es formin en un centre que els 
hi doni aquesta formació necessària i que 
tingui una responsabilitat clara.

M.R. CiU ha apostat per un aspecte que 

entenem que és la innovació pedagògica i 
el lideratge educatiu. I entenem que això 
passa per la direcció professionalitzada. 
Una direcció que pugui tirar endavant  i 
que es el pugui avaluar. Si no introduïm 
aquests elements d’innovació pedagògica i 
de lideratge educatiu és difícil que puguem 
donar resposta als dubtes que ens planteja 
el sistema educatiu. 

Parlem ara de la formació permanent 
del professorat
I.R. Fa molt de temps que està incorporada 
al sistema educatiu. És evident que a mesu-
ra que evoluciona el saber tu t’has de posar 
al dia. I han evolucionat les metodologies. 
La LEC diu que és un dret i un deure del 
professor. Té dret a rebre formació i l’ad-
ministració l’ha de possibilitar. 

M.R. La llei el que fa és fer-ho per la part 
positiva i de l’estímul. La llei intenta dir que 
qui ho fa més bé hauria de tenir un reconei-
xement més gran. L’evolució permanent ha 
d’anar lligada al reconeixement.

I l’educació diferenciada?
I.R. La LEC parteix d’uns principis que 
es diu que tindran el sistema educatiu a 
Catalunya en general i aposta perquè els 
centres que imparteixen l’educació mixta 
tindrà caràcter preferent, però no impedeix 
la diferenciada. No perquè la dictadura vagi 
prohibir la coeducació la democràcia ha de 
prohibir la diferenciada.  

Aquesta LEC és la que l’escola catalana 
necessitava.
I. R. És la llei que ha de preparar l’escola 
del segle XXI. Sabem que no n’hi ha prou 
en oferir educació a tothom, l’educació ha 
de ser de qualitat. I aquest repte de qualitat 
comporta que els centres estiguin ben diri-
gits, que el professorat estigui ben format, 
que els centres estiguin ben dotats, i la LEC 
el que fa és dir aquesta qualitat no la poden 
imposar des de les pròpies administraci-
ons, sinó que hem de donar autonomia 
als centres perquè puguin avançar cap a 
una educació cada vegada més de quali-
tat, i alhora la llei dota a l’administració 
de mecanismes d’avaluació per poder saber 
periòdicament quin és el grau d’assoliment 
de les competències i dels coneixements 
bàsics, i dels diferents centres.  

M.R. Està feta per durar. Podem dir que 
quan tornem a governar, si la llei queda tal 
i com està ara, no la canviarem sinó que 
l’aplicarem accentuant allò que creiem. l



16 Temps lliure

Arriben les vacances escolars. Els 
pares que hem de treballar ens 
enfrontem a la missió de trobar 
alguna activitat perquè es distre-

guin els fills fins que puguem començar les 
vacances familiars. Encara que tinguem fills 
preescolars o adolescents, sí que és clar que 
no podem deixar que consumeixin el temps 
davant del televisor, perquè s'avorriran ter-
riblement i perquè existeixen moltes altres 
possibilitats lúdiques que suposen també 
aportacions a nivell educatiu o humà. 

Hi ha múltiples ofertes segons l'edat, les 
preferències personals de cada nen i les pos-
sibilitats econòmiques dels pares. 

Per als més menuts, les opcions "de sempre" 
continuen sent els avis, els cangurs o els 
cursets d'estiu que ofereixen la immensa 
majoria de centres d'educació infantil. El 
parc, en hores de no gaire calor, els passejos 
o els jocs a casa amb adults competents en 
la cura dels nens fan que els nens passin 
de manera bastant entretinguda aquestes 
setmanes que separen el finals de les classes 
i l'inici de les seves vacances amb la resta de 
la família. 

Als centres infantils, acostumen a dedicar els 
dies a activitats diferents, algunes de reforç 
de l'aprenentatge del curs i altres lúdiques. 
És molt freqüent que es facin manualitats 
que distreuen i que proporcionen "petits 
tresors" per ensenyar a casa: dibuixos, pin-
tures, ninots de fang o de plastilina, caretes, 
flors… Molts centres disposen, a més a més, 
de petites piscines de plàstic perquè la cana-
lla es remulli en algun moment i, malgrat que 
dediquen més temps a posar-se el banyador 
i la crema solar que a banyar-se, els sembla 
la millor part del dia amb diferència.

A partir dels 5 o 6 anys, molts nens i ne-

nes preferei-
xen activitats 
a m b  m é s 
moviment. 
E ls  cursos 
d'estiu d'al-
gunes escoles 
es comple-
menten amb 
la natació en 
grups petits, 
excursions a diversos llocs i una gran varie-
tat d'activitats esportives durant el dia. Es 
combinen la destresa manual i intel•lectual 
amb força activitat física, que és el que més 
agrada a aquestes edats.

Una altra opció la tenim als campaments 
d'estiu. L'edat ideal per enviar un nen a cam-
paments o a colònies depèn dels pares i del 
nen, fins i tot de si es tracta del primer fill o 
si ja té germans que hi van o que hi han anat. 
Hem de valorar si el nen està preparat per 
dormir fora de casa, acompanyat d'altres nois 
i sense la mirada dels pares, perquè no és bo 
forçar-lo, i l'èxit de l'adaptació al campament 
i que vulgui repetir l'any següent depenen en 
gran mesura del fet que s'hi senti còmode i 
que valori l'experiència de manera positiva. 
Una bona edat és al voltant dels 7 o 8 anys, 
ja que acostumen a haver dormit en alguna 
ocasió a casa dels cosins i dels amiguets i no 
suposa "un trauma" sortir de casa. 

Els experts en educació pensen que aquest 
tipus d'activitat proporciona maduresa al 
nen i l'ajuda a obtenir una autonomia, una 
independència i una autoestima més grans. 
Així mateix, compartir uns quants dies amb 
altres nois fomenta el companyonia, la ge-
nerositat i l'aprenentatge de valors relacio-
nats amb la convivència. Perquè l'experièn-
cia sigui profitosa, es recomana de valorar i 
escollir el tipus d'activitats que es faran, la 

distància de casa al centre i altres factors, 
tenint en compte l'opinió i les preferències 
del nen. Parlar dels detalls en família abans 
d'anar-se'n garantitza una adaptació millor 
a l'entorn nou, al qual, de vegades, els pares 
tenen les visites i les trucades telefòniques 
limitades durant els dies que duri l'estada 
per no provocar interferències del tipus "vull 
tornar a casa amb tu" en sentir la reconfor-
tant veu familiar. 

La idea dels campaments és que la canalla 
es desplaci a un centre generalment allunyat 
de la ciutat a gaudir d'una, dues, tres o més 
setmanes a l'aire lliure, en un entorn natu-
ral en el qual practicar una pila d'activitats 
físiques (esports, senderisme, equitació…), 
o bé alguna tasca específica (música, dan-
sa, fotografia…). L'oferta és cada vegada 
més àmplia i es pot triar d'acord amb les 
necessitats de cadascú. No hi ha dos nens 
iguals per més que tinguin la mateixa edat 
i, com ja hem dit, com més s'ajustin a les 
preferències del nen les activitats que farà, 
amb més ganes i amb més predisposició serà 
partícip de l'experiència, i millors resultats 
obtindrem quant a la satisfacció i l'adquisició 
de capacitats noves.

Hi ha tota una sèrie de requisits que els cam-
paments o les colònies haurien de complir 
per garantir la seguretat dels fills que, al cap 
i a la fil, és el que més ens preocupa als pa-

Preparar l'oci estival

No hi ha dos nens iguals per més que tinguin la 
mateixa edat i, com ja hem dit, com més s'ajustin a 
les preferències del nen les activitats que farà, amb 
més ganes i amb més predisposició serà partícip de 
l'experiència, i millors resultats obtindrem quant a la 
satisfacció i l'adquisició de capacitats noves.

Emma Bellver
Pediatra
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res. Una cosa és pretendre de ficar-los en una 
bombolla i una altra és no prendre les mesures 
de precaució adequades. Hauríem de:

• Saber que el centre al qual seran els nens 
disposa de tots els permisos, els certificats sa-
nitaris i les mesures de seguretat pertinents
• Conèixer les característiques i les compe-
tències de les persones que estaran a càrrec 
dels xiquets
• Conèixer la planificació de les activitats i les 
sortides o excursions previstes
• Tenir constància que les activitats conside-
rades de més risc disposen de la supervisió i 
de les mesures tècniques adequades
• Assegurar-nos que disposen de material de 
primers auxilis i de personal sanitari qualificat 
que pugui atendre qualsevol urgència que es 
presenti
• Poder posar-nos en contacte els uns amb els 
altres amb facilitat
• Tenir present que, en el cas dels més petits, 
hi ha persones (de vegades són els mateixos 
nois més grans amb més experiència) que 
s'encarreguen de facilitar la seva adaptació 
i d'"acompanyar-los" perquè se sentin més 
integrats. l

Ja fa un quants anys el Departament de Benestar i Família va iniciar un 
programa anomenat “temps de família” basat en valors educatius. La fapel 
va col·laborar en el projecte i va dur a terme centenars de xerrades arreu 
de Catalunya. En acabar aquest programa ens vam posar a fer-ne un de 
nou, basat en els valors que cal inculcar als esportistes i, així, va sorgir el 
programa “Més enllà”.
Es tracta d’un programa adreçat a tots els membres de la comunitat 
esportiva, els jugadors i els seus pares, directius i tècnics, àrbitres.... i el 
propòsit és que mitjançant una sèrie de xerrades i practiques s’inculquin 
una sèrie de valors que creiem fonamentals per a qualsevol esportista.
Vam presentar el projecte i al cap de poc temps vam veure que tenia una 
gran acollida; diversos estaments es van adreçar a la fapel per tal d’iniciar 
el projecte, però va ser la Fundació del RCD Espanyol qui va mostrar un 
veritable interès. Després vam demanar a l’institut de Sofrologia la seva 
col·laboració en el nostre projecte i vam signar un acord amb l’Espanyol per 
iniciar un pla pilot amb uns equips de la seva escola de futbol base.
En aquests moments hem acabat el primer curs amb un gran èxit de 
participació de nens, pares i entrenadors, que han valorat molt positivament 
la tasca realitzada. El proper curs ampliarem els cursos i les entitats a les 
que podrem ajudar, prioritzant el projecte ja iniciat. 

Projecte Més Enllà
Manuel de Castro 
Fapel 
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¿En qué consiste exactamente 
Bolonia?
Bolonia es un espacio europeo único de 
enseñanza. Nació de una reunión que tuvo 
lugar en esta ciudad italiana, cuando repre-
sentantes de distintos países decidieron 
poner en marcha un proceso que facilitara 
y potenciara la movilidad de los estudi-
antes europeos por las universidades de 
cualquier país. Desde un principio, esta 
iniciativa se diseñó en un ámbito euro-
peo más extenso que la propia UE y con 
una clara vocación de movilidad. El reto 
es intentar cambiar, en parte, la manera 

de actuar de la universidad con el fin de 
atraer estudiantes de cualquier continente. 
No sólo se busca movilidad intraeuropea 
sino también mundial. Para ello, hay que 
cambiar la manera de enseñar y adquirir 
prestigio. El objetivo es hacer que las car-
reras sean más prácticas, que se acerquen 
al mundo laboral, y también actualizar la 
metodología, ya que la que se utiliza has-
ta ahora es antigua y en parte obsoleta. 
Gracias a las grandes redes de bibliotecas, 
las nuevas tecnologías, la nueva cultura y 
los medios de los que cada uno dispone 
en casa y en su lugar de trabajo se puede 
aprender de manera mucho más activa. En 
definitiva, Bolonia es un espacio común 
de enseñanza universitaria, y también un 
nuevo método de enseñanza y aprendizaje, 
con nuevas carreras y cambios en algunas 
asignaturas.  

¿Ha llegado tarde a España?
Quizás un poco, depende mucho de cada 
universidad. Otros países han aplicado 
Bolonia más rápido que nosotros. Sin 
embargo, a veces, llegar rápido o llegar 
tarde es un poco relativo. Lo importante 
es acertar. Por ejemplo, hay países que lo 
aplicaron enseguida y ahora están replan-
teándose si lo han hecho bien o mal. Si lo 
has hecho pronto pero mal acabarás lle-
gando más tarde que los que lo han adop-
tado después pero lo han hecho bien y, por 
consiguiente, tendrán que modificar pocas 
cosas. En España lo que hemos hecho es 
informar tarde, no tanto a los órganos de 
gobierno, ni a las universidades, ni a la 
conferencia de rectores, o al Ministerio, 
sino al alumno. Por eso a algunos les ha 
cogido por sorpresa. 

¿El rechazo a Bolonia que hemos vis-
to por parte de algunos estudiantes 
universitarios es más mediático que 
real?
Creo que es muy mediático. Por ejemplo, 
en la UIC este rechazo no ha existido. Es 
un problema de información. Si informas 
bien sobre el proceso Bolonia y explicas 
que las carreras van a girar en torno al 
alumno, que por fin la universidad se va a 

acercar al mundo laboral, que los estudian-
tes no van a tener que depender tanto de 
un profesor, sino que va a haber un trabajo 
mucho más activo, que se va a mirar no 
sólo lo que aprenden “en general”, sino en 
conjunto qué conocimientos adquieren 
y qué competencias, es decir, qué saben 
y qué van a saber hacer… esto cualquier 
alumno lo firma. El problema es cuando se 
confunde acercarse al mercado laboral con 
que el capital o la gran industria se van a 
quedar con las carreras. Algunas personas 
interesadas en que Bolonia no avance ha-
cen hincapié en esta confusión, mientras 
que otras no consiguen superar algunos 
prejuicios en la misma dirección. 

Lo que no puede suceder es que algunos 
que desde hace 20 años reclaman que la 
universidad no sea exclusivamente teórica, 
cuando por fin se apuesta por acercarla 
al mundo laboral, respondan que se está 
vendiendo la universidad a la empresa. 
Además, es completamente falso. Si nos 
fijamos, el proyecto de aprobación de las 
carreras es todo un proceso público. Las 
empresas en ningún momento tienen voz, 
principalmente desde el consejo social de 
cada universidad. Se tiene que hacer una 
propuesta, se debe aprobar en Madrid, 
etc., se debe configurar un mapa de estudi-
os y un plan de estudios distinto para cada 
universidad y hasta entonces la empresa 
no ha podido participar en nada. Además, 
cada 6 años hay una inspección o control 
de calidad, que no lo hace la empresa sino 
los órganos públicos. Por tanto, casi siem-
pre que hay oposición a Bolonia es por 
falta de información o por inmovilismo. 
E inmovilismo ya hemos tenido muchos 
años. Ahora toca dinamismo. 

¿La universidad privada está mejor 
posicionada que la pública para en-
carar el plan Bolonia?
En esto hay que distinguir las privadas que 
son jóvenes y que han puesto un acento 
en la movilidad, de las otras privadas que 
han copiado el modelo público y lo que 
han pretendido es tener una gran estabili-
dad, disponer bien pronto de unos equipos 

El Dr. Iván Lacasa es vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universitat Internacional de Cata-
lunya (UIC) e imparte Teoría de la Co-
municación y Ética de la Comunicación 
en esta universidad. Además, coordina 
el salto a Bolonia y la implantación de 
este proceso imparable en los planes de 
estudio de la Facultad. Son momentos 
de organizar, planificar la estrategia, co-
ordinarla con otros profesores… y apli-
car los procesos de calidad adquiridos 
en la Facultad de Periodismo de Múnich 
(LMU München), que conoció durante 
su estancia de cuatro años en un equipo 
de investigación. Esta institución hace 
un año fue declarada por el gobierno 
alemán como una de las universidades 
de élite del país. 

Entrevista al Dr. Iván Lacasa, 
vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC 

“Bolonia es una gran oportunidad”
Estefanía Linés
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grandes pero poco flexibles. Todo tiene 
ventajas y desventajas. En el caso de la 
UIC es diferente. Somos una universidad 
joven, hemos intentado siempre tener bien 
claros los pros y los contras de una uni-
versidad privada y de una pública y hemos 
intentado aplicar lo mejor de cada una. 
Por tanto, para nosotros Bolonia es una 
gran oportunidad, porque se va a poner 
mucho énfasis en los pros de la privada y 
en los pros de la pública. Nosotros hemos 
intentado intuir el proceso y meditarlo 
muy bien, ver cómo ha evolucionado desde 
que se planteó el plan, intentando coger 
lo mejor de cada parte. 

¿No hay desventajas?
De entrada, al plan de Bolonia no le veo 
ninguna, aunque cabe la posibilidad de 
que alguien localmente pueda aplicarlo 
mal, o que haya cosas que todavía des-
conozcamos y que sea necesario hacer 
reajustes los primeros años. Pero en el 
antiguo plan también hubo un reajuste: 
siempre los hay y son necesarios. En el de 
Bolonia está contemplado que cada seis 
años haya una revisión. En la UIC tenemos 
un departamento de Calidad que cada año 
evalúa cómo han ido las cosas y qué se 
puede mejorar. Se les pide a profesores y 
organismos que cada año mejoren y que 
aumente la calidad. Es un círculo virtuoso 
con el objetivo de que cada año podamos 
ofrecer un producto mejor. Con este méto-
do, es más fácil que si se cometen errores 
puedan subsanarse rápidamente. 

¿Qué posicionamiento tiene la UIC 
ante Bolonia?
La UIC tiene muy claro que es una institu-
ción a la que llegan estudiantes que quie-
ren tener no sólo una salida profesional 
práctica, con oportunidades de trabajo, 
sino también personal. Nuestro alumno no 
sólo quiere “saber cosas”, además quiere 
integrarlas, tener una visión madura de la 
vida, un espíritu crítico y una capacidad de 
análisis mayor. Todo esto es un plus para 
luego ir desarrollando una carrera profe-
sional. Siempre cuidamos que el alumno 
tenga salidas profesionales, pero poniendo 
mucho énfasis en lo académico. Ambos 
aspectos no están reñidos. Pensamos que 
la ciencia aporta grandes habilidades y 
competencias al alumno. Meter el mundo 
profesional en la universidad es una venta-
ja. Para que sea posible, la UIC ha hecho un 
esfuerzo muy grande en pensar la manera 
de enseñar, de diseñar buenos planes de 

estudio y de definir lo que hay que pedir 
a profesores y a alumnos. El modelo de 
la UIC cuida mucho a las personas y eso 
significa cuidar a los profesores para que 
trabajen juntos y quieran mejorar siempre. 
Queremos que cada alumno salga con la 
mejor preparación, según sus capacidades. 
En la UIC puedes aprender tanto como 
quieras, porque siempre encontrarás a 
algún docente que te asesorará desde el 
punto de vista científico o académico e 
intentará sacar el máximo de ti. Buscamos 
siempre un profesorado que sepa mucho 
y que además tenga una vocación docente 
muy fuerte.  

Todos los informes indican que la en-
señanza en España no tiene el nivel 
deseable, en especial en la obligatoria. 
¿A qué cree que se debe?
Es verdad que, salvo destacadas excep-
ciones, no se tiene el nivel adecuado ya 
desde la escuela. El problema que ha te-
nido España, y que quizás otros países 
no han tenido, es que con cada cambio 
de gobierno, sea del color que sea, se ha 
modificado la ley y la política educativa. 
No debería haber una influencia parti-
dista e ideológica en algo tan importante 
como la educación. Asimismo, han habido 
demasiados experimentos ideológicos o 
culturales. Por ejemplo, la historia de re-
pente pasa a no tener relevancia porque 
resulta que gana importancia la biología… 
Y, por último, también ha habido modas 
pedagógicas, como la de que a los niños no 
había que exigirles, cuando educación sin 
exigencia es algo imposible. La educación, 

tanto escolar como universitaria, ha de 
requerir un esfuerzo. Aprender no es sólo 
adquirir conocimientos sino hacer crecer 
el cerebro y forjar un carácter. Ahora bien, 
lo que hay que eliminar es todo esfuerzo 
inútil, como por ejemplo sustituir la copia 
mecánica de apuntes por manuales bue-
nos, por material audiovisual, etc. 

¿Cómo afectan a la universidad las 
carencias que muestra el alumnado 
español cuando accede a ella? 
Nos estamos planteando de manera muy 
seria cómo recuperar el déficit con el que 
llegan los alumnos, en cuestiones como 
la semántica, la expresión lingüística, el 
nivel de idiomas, etc. Nos llegan alumnos 
que vienen de PISA y que tienen grandes 
lagunas. Tenemos que conseguir, mediante 
Bolonia, que salgan a un mercado global y 
exigente. Por tanto, hay que dar un gran 
salto que debe empezar en bachillerato. 
La universidad debe dar ciertas cosas por 
sabidas. 

Lo que hacen muchas universidades, la UIC 
entre ellas, es hacer cursos preparatorios, 
elaborar planes de excelencia para alum-
nos de segundo de bachillerato. Cada curso 
son más los estudiantes que se benefician 
de ellos. Así, las familias y los alumnos 
pueden saber cómo ponerse a punto para 
ingresar en una universidad exigente y de 
calidad, como es la UIC. l
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El llibre d’Educació per a la Ciutadania 
d’Educació Primària de l’editorial Santilla-
na, pretén ser un instrument útil per als 
professors que volen comprometre’s en un 
treball actiu i eficaç d’educació en valors. El 
plantejament pedagògic reposa sobre l’eix de 
la metodologia de projectes d'aprenentatge, 
que permet presentar els continguts curri-
culars de forma interdisciplinària i flexible, 
per poder desenvolupar al màxim els indica-
dors de totes les competències bàsiques.
Cada un dels projectes gira al voltant d’un 
o diversos drets de la Declaració Universal. 
Però el desenvolupament es duu a terme a 
través d’una metodologia activa que ajuda 
els alumnes a entendre i «practicar» de mol-
tes maneres les actituds i comportaments 
que es deriven d’aquests drets. En els plan-
tejaments de didàctica dels valors, han optat 
clarament per aquelles estratègies que no es 
conformen amb un coneixement teòric dels 
principis i valors morals, sinó que eduquen 
en la dimensió afectiva i entrenen la volun-
tat que permet el compromís i la coherència 
moral. Es tracta que els alumnes reflexionin 
sobre allò que han de fer, desitgin fer-ho i 
ho practiquin en el seu entorn pròxim, per 

obrir-se més endavant a la reflexió ètica 
sobre aspectes més complexos de la con-
vivència i l’organització social –que seran 
objecte de la matèria a Secundària. 
Els projectes tenen un nucli generatiu, que 
remet a experiències properes dels nens i 
nenes de cicle superior de Primària.
S’ha concebut el llibre de text com una eina 
al servei del projecte educatiu de cada es-
cola, que cada professor ha de traduir a la 
situació concreta de l’aula, fins i tot de ca-
dascun dels seus alumnes, de la manera més 
personalitzada possible. En aquests anys, 
aquest projecte educatiu recull el nou para-
digma de les competències bàsiques com a 
model d’organització dels aprenentatges, 
que han de tenir un caràcter integrador, 
actiu i relacionat amb la vida quotidiana. 
Dins del model europeu de competències, 
n’hi ha dues que destaquen per sobre de 
les altres i que suposen un desafiament 
per a les metodologies més tradicionals, 
que encara es practiquen en moltes aules: 
«Aprendre a aprendre» i la «Competència 
civicosocial». Al llarg de cada projecte del 
llibre apareixen nombroses estratègies i 
tasques que permeten a l’alumne progressar 
en els indicadors i aspectes fonamentals 
d’aquestes competències. En el primer cas, 
s’han incorporat de forma explícita moltes 
destreses per aprendre a pensar i per esti-
mular el pensament crític i creatiu, que avui 
dia ens semblen fonamentals en les aules de 
la societat de la informació: seleccionar in-

formació, aprendre a jutjar-ne la rellevància 
i la fiabilitat que té, comparar i contrastar 
fonts d’informació i percepcions de situa-
cions de conflicte, estimular la metacogni-
ció i fer visibles els processos pels quals els 
nens i nenes aprenen a prendre decisions. 
Aquest sembla que és el camí adequat per 
desenvolupar un aprenentatge reflexiu i 
rigorós en aquesta matèria. 
En el segon cas, han optat per les metodolo-
gies de caràcter cooperatiu, a través de múl-
tiples propostes per estimular l’empatia, la 
resolució de conflictes, la presa de decisions 
i la participació activa en diferents tasques 
i iniciatives que impliquin el respecte a les 
diferències i la recerca del bé comú. Es convi-
da els nens i nenes a prendre consciència de 
com les seves actituds i comportaments te-
nen repercussions en la vida dels que es tro-
ben al seu voltant i de la diferència que pot 
suposar cadascuna de les nostres eleccions 
per millorar les coses: els jocs d’anticipació, 
imaginar el futur, valorar conseqüències 
i causes de diferents situacions són, en-
tre altres, estratègies eficaces en aquesta 
matèria. En cada projecte es convida els 
alumnes a compartir l’aprenentatge amb 
les famílies, i es fan propostes per al diàleg 
sobre aspectes en els quals la col•laboració 
familiar és insubstituïble. També és interes-
sant el plantejament que fan en el tema de 
l’avaluació de la matèria. 

Educació
per a la ciutadania
(Cicle superior primària)

Projecte La Casa del Saber
Grup Promotor Santillana

Eina al servei del projecte educatiu de cada escola

EPC: Casal i Santillana cara a cara

Llibres per a l’assignatura 
Educació per a la ciutadania
Estimats amics,
Sempre és difícil recomanar un llibre de text, que és només una 
eina al servei d’un bon professor. Cada proposta editorial apor-
ta una interpretació pròpia dels continguts curriculars i unes 
opcions metodològiques que els desenvolupen; els professors 
han de valorar fins a quin punt són útils i optimitzen el seu 
treball. Tanmateix, en el cas d’aquesta matèria, Educació per 
a la Ciutadania, és important tenir molta cura en l’elecció dels 
materials que s’utilitzaran a les aules, per diverses raons. 

En primer lloc, per la preocupació que el debat públic ha suscitat 
entre les famílies, i en segon lloc, perquè, efectivament, la matèria 
aborda qüestions fonamentals en l’educació dels nostres fills, i 
això fa que la nostra col•laboració amb l’escola sigui encara més 
necessària per poder ser més eficaços en la tasca que compartim. 
Des d’aquesta preocupació ens agradaria destacar alguns aspectes 
que creiem que són positius de dos dels projectes editorials que 
es troben en el mercat. 

Equip pedagògic de fapel
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El llibre de text Educació per a la ciuta-
dania que Editorial Casals ofereix per al 
tercer cicle de l’educació primària des-
taca per una estructura i una exposició 
dels continguts clara, una edició acura-
da, una redacció adequada als alumnes 
i gran quantitat d’activitats diverses que 
fan d’aquest llibre de text una excel•lent 
eina educativa.
L’estructura en l’exposició dels continguts, 
tractats des de l’òptica de l’humanisme 
cristià i els principis ideològics de la Decla-

ració Universal dels Drets Humans, és tan 
ordenada que fa molt senzill l’ús d’aquest 
llibre per part dels professors. Aquest as-
pecte és d’agrair en una àrea nova, amb 
poca dotació horària en el calendari escolar 
i gran quantitat de continguts i objectius 
curriculars. Les nou unitats didàctiques 
del llibre, una per trimestre, s’inicien amb 
una pàgina de presentació dinàmica, que 
capta ràpidament l’interès de l’alumne a 
través del dibuix d’uns personatges amb 
ganxo; tres dobles pàgines, una per sessió 
de classe, desenvolupen els continguts 
del currículum (unes qüestions al final 
de cada doble pàgina serveixen per asse-
gurar l’adquisició dels continguts); una 
pàgina dedicada a un personatge o una 
institució lliga la part teòrica amb la rea-
litat; i finalment, una pàgina d’activitats 
d’avaluació i una de lectura tanquen la 
unitat didàctica.
L’edició és brillant, lluminosa, amb una 

gran quantitat de dibuixos i fotografies. 
L’aspecte visual de les pàgines és agrada-
ble, no provoca la sensació que la quanti-
tat de text sigui excessiva o inapropiada. 
En aquest sentit, cal destacar la redacció, 
volgudament espontània i viva, per tal 
de reproduir de la manera més fidedigna 
possible el to dels professors a l’aula.
Cal tenir en compte la gran quantitat i 
diversitat d’activitats que ofereix el ma-
nual. Des d’activitats comprovatives per 
tal d’assegurar els coneixements essencials 
fins a activitats més lúdiques i creatives; 
activitats de debat en grup, de reflexió 
individual, treballs d’investigació... I tot 
encaminat a assegurar el perfecte treball 
de les competències bàsiques, clau de volta 
de la LOE.
En conclusió: Educació per a la ciutadania 
de l’Editorial Casals educa sense avorrir.

Educació per a la 
ciutadania i els drets 
humans (Cicle superior 
Primària)

L. Fabregat, X. Huguet, 
J. Larrégola
Editorial Casals

Excel·lent eina educativa
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Venir al món amb un cromosoma de més

La millor notícia que pot rebre un 
matrimoni és l’arribada d’un fill. 
Són nou mesos d’agradable im-
paciència, plens de preguntes de 

l’estil de “serà nen o nena?”, “com serà?”, 
“ens deixarà dormir?”...
De mica en mica, totes aquestes preguntes 
van trobant resposta, en part gràcies als 
avenços de la ciència que permeten deter-
minar si és nen o nena i, fins i tot, amb les 
tècniques més modernes, podem arribar 
a tenir una petita idea de com serà el seu 
rostre. Així mateix, hi ha tècniques que 
permeten diagnosticar si el fill que tens 
pot tenir alguna deficiència, però els que 
optem per no saber-ho tenim el dubte fins 
al moment del part. 
Ara fa un any, va néixer el nostre fill Gerard. 
Va ser en aquell moment quan ens varen comunicar que tenia el 
“fenotip Down”. Els primers moments no saps de què et parlen, 
però automàticament creus sumir-te en un malson. La notícia és 
desoladora. No es poden evitar tota una sèrie de reaccions, degudes 
sobretot al fet que s’identifica aquesta síndrome amb una disca-
pacitat intel·lectual permanent i se’n temen les conseqüències. 
En aquests moments són claus el recolzament i l’estima dels més 
propers, així com les xerrades que es puguin mantenir amb pares 
amb la mateixa realitat; pares que ja saben el que, de mica en  mica, 
esbrinaràs tot sol. 
Avui en dia, la informació que es rep ajuda a comprendre que, com 
demostra l’experiència, els nens amb la Síndrome de Down arri-
baran a ser nens no més difícils de tractar ni amb problemes de 
comportament més greus que la resta dels nens. Simplement, tri-
garan més en assolir els coneixements necessaris per poder fer les 
coses correctament. Aquests són nens que poden arribar a portar 
una vida normal, i estar integrats en la societat, nens que seran un 
estímul per a la unitat familiar i per als seus germans, que poden 
aportar moltes coses positives i, sobretot, valors humans, als quals 

no hauríem parat atenció si haguessin estat 
nens sense “el cromosoma de més”. Ara bé, 
per tal què això sigui possible, resulta indis-
pensable donar-li les atencions que la seva 
característica, que els fa únics, requereix.
Per arribar a aquesta integració, cal tot tipus 
de recolzament, ja que aquest ajuda a les per-
sones amb discapacitat a superar les seves 
dificultats i minimitzar-les.  Poden aprendre 
a fer moltes coses, tot i que necessiten més 
temps i esforç. Per tant, un dels principals 
objectius de l’educació ha de ser el de garantir 
l’òptim desenvolupament personal, entès 
com a possibilitat de creixement de qualsevol 
ésser humà. Les persones amb la Síndrome 
de Down demostren diàriament que el seu 
potencial de desenvolupament és més elevat 
del que ens podem imaginar, i demostren 

que són capaces d’afrontar els reptes de les diferents etapes de 
la seva vida i en els diferents contextos de manera satisfactòria 
i autònoma. Per tal de poder assolir tot això, és fonamental el 
recolzament de les famílies, perquè la persona se senti estimada, 
fet imprescindible per poder créixer.

“Únicament quan un es responsabilitza de les dificultats del demés, 
ni per por, ni per ànsia de recompensa, sinó per pura decència, es pot 
dir que ha ascendit a la categoria de persona civilitzada, i només quan 
aquestes condicions prevalen d’una manera general pot parlar-se d’una 
societat civilitzada.”
(Ramon Trias Fargas, 1977)

Tal com deia el reconegudíssim intel•lectual i humanista, cal que, 
per pura decència, cadascú assoleixi el nivell de persona civilitzada 
perquè la societat aconsegueixi que aquestes persones es desenvo-
lupin amb èxit i amb les mínimes dificultats.

A tothom li agradaria que fos així

Thursday, 18th June 2009 
12:00-16:00 Optional Visit to schools in Copenhagen

Friday, 19th June 2009

Saturday, 20th June 2009

EPA- Copenhagen Conference and General Assembly Invitation (18-20 June 2009)

How Can Parents Help Improve the Learning of their Children?

Marta Rútia

Conference:
11:40 How can parents help improve the learning of their 
children?
13:30 To infinity and beyond: Raising Aspirations and Achie-
vement Through Family Learning
14:15 Rationales behind Home-School-Cooperation in 

Denmark and Europe
15:20 Home-School-Cooperation in Teacher training: How to 
introduce a New View on the Role of Parents to Teachers?
16:05 How to train parents to improve the Teaching Results 
of Their Children?

10:00-12:30 EPA General Assembly and Marketplace 
14:00-16:00 Sightseeing around Copenhagen (optional)

19:00-22:00 Gala Dinner
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