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La formació
és la base de la
participació

No tot és el que sembla
I en assegurances d’assistència sanitària, sovint tampoc...

Creu que la línea horitzontal superior
és més llarga que la inferior?
www.mgc.es/nototeselquesembla

Davant de qualsevol oferta cal informar-se bé per prendre la millor decisió. És important saber:
• si tindrem cobertes les intervencions
i que acostumen a ser molt costoses.
• si tindrem cobertes totes les pròtesis
com els anticossos monoclonals.

menys freqüents, però no per això menys importants,

o els darrers tractaments contra el càncer,

• quina és l’amplitud del quadre mèdic i si els equips mèdics de més prestigi estan concertats.
No és suﬁcient tenir concertats centres de renom si després no podem accedir als seus equips de professionals.
• si l’assegurança inclou tot tipus de tècniques diagnòstiques i terapèutiques de darrera
generació, com l’estudi mitjançant PET del metabolisme cerebral o les isquèmies cardíaques, els neuronavegadors,
o si només queden cobertes en algun cas molt especial.
• si l’asseguradora posa traves o diﬁculta l’accés a les prestacions, per tal de poder mantenir

quotes baixes.

Abans de prendre cap decisió, parli amb un assessor de Mútua General de Catalunya.
Pensi que quan més ho necessiti potser ja no podrà canviar d’asseguradora.

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00
Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca
Oﬁcines comercials a: L’Hospitalet de Llobregat | Manresa | Vilafranca del Penedès | Vilanova i la Geltrú | Blanes | Figueres | Olot | Palamós |
Amposta | Reus | El Vendrell | Llucmajor
www.mgc.es | e-mail general: mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

Editorial

3

La participació de pares
i mares a l'escola és
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E

l títol d’aquesta revista no té un
significat gens amagat, sinó, ben
al contrari, molt clarificador i remet a aquells qui entenen la participació d’una manera teòrica o, simplement,
“decretada”, o sigui, que es diu i se’n parla
dins d’un decret. La formació és la base de
la participació.
La participació és com l’ensenyament
gratuït, a tot arreu se’n parla però ningú sap
com es porta a terme, sinó és fora de casos excepcionals, i la conclusió sempre és la mateixa:
tothom ha de pagar. La participació de pares
i mares a l’escola és una de les incongruències
més flagrants de la LEC, Llei d’Educació de
Catalunya, i de totes les lleis que hi ha hagut
fins ara a l’àmbit de l’educació i que, com tots
sabem, són moltes.
M’explicaré: en el Títol III de la LEC es fa
al·lusió a la Comunitat educativa i a la comunitat escolar i, en aquesta última, es diferencia
entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
Fins aquí tot correcte. Ara bé, si llegim els articles corresponents a cadascun dels integrants
de la comunitat escolar ens trobem que quan
es parla de l’alumnat i el professorat es parla
de drets i deures. Pel contrari, quan es parla
de les famílies es fa una crida a la participació.
Abans de continuar, voldria recordar que els
pares i mares en el seu dia ja varem aprovar
la Carta de drets i deures dels Pares d’Europa
(1986) i, sempre hem defensat que drets i
deures no és sinònim directe de participació.
Els pares i mares tenim un compromís molt
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clar respecte als nostres fills i filles, el que fem
no és participar, estem molt més implicats
que tot això: estem compromesos, són els
nostres fills i filles.
Si seguim el fil plantejat a la LEC, ens trobem uns articles que parlen de la participació
però en lloc es diu què s’ha de fer per millorar,
no la participació pròpiament dita, sinó la
dinamització i formació per tal que es pugui
dur a terme una participació real i efectiva.
En aquest terreny, hi manca decisió i ganes de fer coses que dinamitzin i que obrin
les portes a un tipus de participació que tots
sabem que és imprescindible. Si no actuem
amb rapidesa ens trobarem que la participació dels pares i mares serà efectiva solament
quan se’ns demani la signatura de la Carta
de compromís, de la qual ja en varem parlar
en una revista anterior.
Participar en l’educació dels fills i filles
vol dir: veure diferents projectes educatius,
escollir el que més quadri amb la concepció
del món i de la família que tingui cadascú,
poder escollir centre, que l’educació sigui gratuïta, que la comissió d’admissió de centres
actuï en hores possibles per a les persones
que hi participen, que la tutoria sigui en
hores que entrin de ple en una conciliació
horària, etc.
Som una de les tres potes de l’educació;
si en falla una de les tres no hi ha educació:
tan difícil és entendre això! l
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En portada

Aules 2.0
Antoni Arasanz
entenem que massa llibertat a l’àmbit de les
TIC’s pot disminuir-ne els aspectes positius.
Aquesta llibertat pot comportar, entre
d’altres coses:
• Un excés de xarxes socials que apartin del
propòsit de bones pràctiques als nostres
fills i filles.
• Fonts d’informació quan encara no totes
són fiables.
• Com es plantejarà el treball en una escola
inclusiva?
• Desordre personal davant l’allau d’informació.
• Les infraestructures necessàries dins i fora
de la família.

L

es noves tecnologies entren a les
aules, i el que per a molts, en un
principi, podria ser un obstacle en
la concentració dels alumnes o en el
seu aprenentatge, en la pràctica resulta ser
un punt clau i la solució, es diu, per millorar
la motivació i participació de l’alumnat a
classe, segons els experts.
Ara bé, entenem que hi ha, dins del mateix concepte, diferents realitats:
• D'una banda, tenim una aula que pot tenir una pissarra digital interactiva (PDI),
un ordinador portàtil per a cada alumne,
connexió a Internet i alguns perifèrics.
Aquestes són les menys freqüents..
• D’altra banda, tenim aules que tenen una
pissarra digital (PD), un projector, un ordinador i connexió a Internet.
• També hi ha aules sense res que ens faci
pensar en un món informatitzat.
És evident que no és el mateix i, per tant,
tenim i tindrem durant molt de temps diferents velocitats d’actuació en l’àmbit d'Internet i educació. Ens preguntem si això ajudarà
a millorar els resultats de l’educació del país.
Nosaltres entenem que aquesta nova
vessant no es pot rebutjar, i veiem els molts
aspectes positius que té, però pel que fa al
costat negatiu de l'ús d'Internet a les aules

Infraestructures necessàries
Al centre docent. Una intranet educativa; les aules de classe haurien de tenir
connexió a Internet i ordinadors suficients
per als estudiants (desplaçar-se a l'aula d'informàtica resulta incòmode i acostuma a
inhibir la utilització d'aquests recursos). Aquí
tenim i plantegem un dubte: 1X1 o 2X1?
Tenim massa exemples arreu del món per
estar-ne totalment segurs.

A casa. A vegades convindrà que els estudiants puguin seguir treballant a casa, necessitaran disposar d'ordinador amb connexió a
Internet. També serà necessari perquè famílies
i escola puguin estar en contacte en línia. Per
això, caldria intensificar les ajudes estatals perquè les famílies amb menys recursos puguin
adquirir un ordinador per a casa i, també, seria
desitjable que hi hagués una connexió a Internet de baixa velocitat gratuïta per a tothom.
Actualment això és complicat. A més, s’hauria
de preveure una certa formació a pares i mares.
La ciutat. Convé que els municipis disposin d'una xarxa de mediateques (biblioteques, centres cívics, zones wifi, etc.) on tots
els ciutadans puguin accedir a Internet quan
ho necessitin. D'aquesta manera, es compensa una mica el forat digital que pateixen
els qui no disposen de connexió a Internet
a casa seva.
El professorat. El professorat necessitarà tenir un bon equip sempre a la seva

disposició al centre i també a casa (se suggereix que disposi d'un ordinador portàtil) i
ho necessitarà per poder preparar materials
i activitats i fer el seguiment dels treballs
virtuals dels estudiants. Aquí també ens
plantegem diferents reptes que no acabem
de veure i que recauen en la formació del
professorat:
• Imprescindible i necessària formació i
actitud favorable del professorat. Els docents s'han de sentir segurs d’utilitzar la
tecnologia en la seva activitat didàctica, i
per això requereixen:
- Competències digitals: com a mínim com
les dels estudiants.
- Competències didàctiques: aplicar models
didàctics d'ús de les aplicacions Web 2.0,
ben contextualitzats per als alumnes i els
objectius educatius que es persegueixen.
- Gestió d'aules amb molts ordinadors amb
regles clares que regulen la utilització dels
recursos (és difícil per a molts professors).
- Actitud favorable cap a la integració de les
TIC en la seva tasca docent. Per això, entre altres coses, és necessari un reconeixement del temps extra de dedicació que
en alguns casos (gestió de plataformes de
teleformació, creació de continguts, etc.)
exigeix l'ús didàctic de les TIC.
Tot aquest conjunt d’aspectes relatius
a la preparació/formació del professorat i
dels centres tenen facetes que són, moltes
vegades, impediments seriosos per avançar. Permeteu-me que en citi dos:
• Les ganes del professorat o, al menys, de
cert professorat.
• L’aspecte tècnic: revisió d’aparells, filtres, aturades dels programes, hi haurà
aquesta figura en el centre? Es contemplarà en les ràtios que planifica l’administració? O serà l’Esperit Sant qui ho
arregli tot?
Per acabar, coneixem projectes editorials molt engrescadors i aquí vull citar
l’editorial Santillana: val la pena. En definitiva Aules TIC 2.0 sí, però cada cosa en
el seu moment: primer recursos humans
i materials i, després, amb ajuda de bons
professionals, els pares i mares de la fapel:
diem SÍ. l
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La competencia socioemocional
Dra. Núria Arís Redó
Universitat Internacional de Catalunya
nos resulta vital expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones generando la mejor
“versión” de uno mismo.

E

l tema de las relaciones entre las emociones, la razón y la comunicación no
es nuevo, pero actualmente hay una
atención emergente por parte de
científicos, filósofos, psicólogos y muy especialmente, educadores. Padres, profesores y
toda la comunidad educativa son sensibles a
la denominada competencia socioemocional.
Pensar en la mejor forma de comunicar algo,
cuando se quiere transmitir con eficacia, es
pensar en un medio capaz de expresar con
fidelidad toda la subjetividad que nos define
como seres humanos. Y como seres sociales

Nuestra dimensión social está repleta de oralidad y de interacción verbal. A través de las
palabras expresamos la distensión, la presión
cotidiana, el humor, pero también la desesperación, el conflicto, la mentira, el malentendido y
la incomprensión. Las claves de una comunicación inteligente pasan por el autoconocimiento
emocional y la gestión eficaz de las relaciones
sociales. La competencia socioemocional implica considerar que las personas ven las cosas de
forma diferente y que todos los puntos de vista
tienen fortalezas y debilidades. Esto aproxima
y facilita la comprensión de la diversidad y la
mayor aceptación de los otros. Y nos remite a
la necesidad de considerar estos potenciales
educativos como dimensión transversal en
formación integral de la persona.

Nuestros escolares de hoy son los ciudadanos
de mañana. Crecerán y desarrollarán sus potencialidades desde una determinada realidad y
desde una interacción llena de significaciones.
Ciertamente, la familia y los profesores son
siempre un modelo para el niño, por lo que
es fundamental que se esté en disposición de
unas dimensiones personales idóneas y que se
haya potenciado la competencia socioemocional. Obtener dicha competencia permitirá a la
comunidad educativa ser más flexible y resolver
los conflictos y los retos cotidianos y de futuro
de manera constructiva y dialogante.
Éste no es un reto fácil. Pero sí es posible trabajar en esa dirección. Y se debe abordar desde
una visión global y transversal de las funciones
de la escuela, con un compromiso claro con la
educación socioemocional de las futuras generaciones y con el reto de la sociedad que “aspira
y necesita” ser la mejor “versión de sí misma”. l
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Qui té por de Virginia Woolf?
Jaume Cela
Mestre i director de l’Escola Bellaterra

E

l debat sobre el nivell d’autonomia dels centres educatius m’ha
fet pensar en aquest títol tan
suggerent i m’he preguntat qui
pot tenir por de l’exercici de l’autonomia.
Un cop contemplat el panorama del debat
sembla ser que tothom o gairebé tothom.
Crec que l’afirmació “l’educació ens ha de
servir per ajudar a construir persones que
siguin capaces de dissenyar i impulsar el seu
projecte de vida” reuneix un ampli consens.
Tot el que s’aplega sota el nom d’autonomia
està relacionat amb aquest objectiu.

Quan estudiava batxillerat nocturn vaig
fer campana per anar a veure la pel·
lícula Qui té por de Virginia Woolf?, del
director Mike Nichols, interpretada per
Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sandy
Dennis i George Segal i basada en una peça
teatral d’Edward Albee. Unes interpretacions i un llenguatge inoblidables.

També imagino un acord molt majoritari en aquesta segona consideració: “si
només tinguéssim presents els valors i
les activitats relacionats amb l’autonomia
ajudaríem a construir –i en aquest procés,
no ho oblidem, ens estem construint nosaltres també– persones desequilibrades”,
perquè en qualsevol projecte de vida s’ha
de tenir present l’existència dels altres. La
qualitat del nostre viure està relacionat
de manera directa amb la qualitat de la
nostra convivència.
Per tant, una institució educativa ha
de conèixer profundament les necessitats
d’aquelles persones a qui ha de servir, i com
que aquestes necessitats no són exactament
les mateixes, perquè es donen en contextos
que les singularitzen, necessitem autonomia i responsabilitat per ajudar a fer que
la nostra acció s’adreci a l’assoliment dels
objectius que ens hem marcat.
Aquesta filosofia bàsica, per dir-ho d’alguna manera, necessita de l’existència d’equips
docents potents, amb una bona relació amb
la resta de la comunitat educativa per poder
conèixer com són aquells que donen sentit a la
seva funció i definir amb més claredat les seves necessitats. Paraules com responsabilitat
compartida, empenta, capacitat de gestionar
la diversitat per impedir que es converteixi en
una nova desigualtat, creativitat per afrontar
els reptes, actualització de la tradició, confiança en les teves possibilitats personals i en
les dels altres tenen un relleu molt important.

Ara bé, què passa quan es parla del nivell
d’autonomia que un centre educatiu ha de
tenir per poder afrontar el present i anar
dibuixant les línies mestres del futur?
Si pensem en el poder polític percebem
una voluntat d’augmentar els nivells d’autonomia que tenen els centres educatius,
però un excés de reglamentació els aprima
fins a convertir-los en un degoteig d’aixeta
mal tancada. Aquest desajustament entre
la realitat i el desig deu obeir al fet que
donar autonomia comporta perdre poder,
i si una cosa ens ha demostrat la història
de la humanitat és que poques vegades el
poder renuncia de bon grat al seu exercici.
Si pensem en els sindicats descobrim
que mostren una gran desconfiança vers
el poder, però no saben que amb algunes de les seves propostes intensifiquen
aquesta desconfiança i, a més, la traslladen
als equips docents i d’una manera molt
especial als equips de direcció que queden sota sospita. Aquesta desconfiança
augmenta encara més quan es parla de
l’avaluació del servei que dóna una institució educativa. Si abans hem defensat
la parella autonomia i responsabilitat, la
responsabilitat exigeix que existeixi alguna
avaluació sobre la feina que fem, sempre

L'educació és notícia

i quan aquesta avaluació tingui presents
tres elements: que avaluï els processos i
els resultats, que avaluï el propi avaluador
i que concreti propostes de millora i que,
en cap cas, com passa en alguns països
europeus, s’elaborin llistes d’excel·lència
que es presenten sense quedar emmarcats
en contextos explicatius.
Crec que en aquests moments reaccionem com aquelles famílies que eduquen
els seus fills sota la llum de la llibertat,
però quan els fills comencen a prendre
decisions que no van en la línia del que
els pares pensen que és el millor, els posen
tota mena de traves.
Deixem que els centres educatius facin el
seu camí. Callem una mica tots plegats per
poder escoltar amb més precisió els signes del
temps que estem vivint. Siguem coratjosos
per impulsar projectes que responguin a les
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noves necessitats, que no tinguin cap vergonya en actualitzar la tradició, perquè no hem
d’inventar-ho tot de nou.
Demanem a qui ostenta el poder que
ostenti també la glòria i que per fer-ho
s’acosti a les escoles humilment i que els
faci una pregunta semblant a aquesta: què
necessiteu? Com us podem ajudar?
I als col·lectius docents i a les comunitats educatives cal demanar-los –demanarnos– que mirem el nostre ofici amb una
mica més de passió, que sapiguem posar
damunt la taula els temes importants,
que una jornada intensiva més o menys
no mereix cremar tants vaixells. Ens cal
redescobrir les preguntes amb sentit, que
són aquelles que necessiten la reflexió de
tots els implicats per ser contestades i no
cal que continuem entretenint el debat
amb temes molt més secundaris.

Autonomia? Sí, i quanta més, millor.
Avaluació? També, i ben diversa. Confiança? Molta. Bon humor i un mica de silenci.
No sé si és demanar massa, però si els qui
estem a primera línia no som una mica
més ambiciosos acabarem vençuts per tiris
i troians. l
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El Consell Escolar de Catalunya complirà
l’any vinent el seu 25è aniversari
Pere Darder i Vidal
President del Consell Escolar de Catalunya
En una publicació anual, es mostra i es
difon l’activitat del Consell, a vegades poc
coneguda, però sempre eficient, dels consellers i conselleres que n’han estat membres,
representant-hi la majoria de les institucions
i entitats que conformen la comunitat educativa. En aquest sentit, cal destacar el paper
rellevant de les successives presidències,
secretaries i serveis administratius.

E

l Consell Escolar de Catalunya
complirà l’any vinent el seu 25è
aniversari, atès que es va constituir
al novembre de 1986. En aquests
moments en què l’educació ha endegat un nou
camí amb l’aprovació de la LEC, la comunitat
educativa representada al Consell continua el
seu treball de participació, d’assessorament
i de consulta per expressar la confiança en el
futur i demanar el compromís de tothom en
l’educació dels nostres infants i joves.
La LEC defineix el Consell Escolar de
Catalunya com l’organisme superior de
consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat (article
171.1). El CEC ha de ser consultat sobre:
- Els avantprojectes de llei i els projectes de
disposicions generals de l’àmbit educatiu
que ha d’aprovar el Govern o el conseller
o consellera del Departament.
- La programació de l’oferta educativa del
Servei d’Educació de Catalunya.
- Les normes generals sobre construccions
i equipaments escolars.
- Les actuacions generals dirigides a millorar
la qualitat de l’ensenyament i millorar-ne
l’adequació a la realitat social de Catalunya,
i les dirigides a compensar les desigualtats
i les deficiències socials i individuals.
- Els criteris de finançament de la prestació
del Servei d’Educació de Catalunya.
- Les bases generals de la política de beques
i d’ajuts a l’estudi.

Són gairebé vint-i-cinc anys d’activitat
del CEC durant els quals s’ha desenvolupat
un conjunt de tasques diverses, perquè el
Consell no s’ha limitat a l’elaboració dels
preceptius dictàmens i a la confecció de
la memòria, sinó que, d’acord amb el seu
Reglament, ha exercit la funció d’”elevar
informes i propostes a l’Administració educativa sobre qüestions relacionades amb
la seva competència i, especialment, sobre
aspectes qualitatius del sistema educatiu”
(article 9.9.g).
El nombre de dictàmens que s’han dut
a terme els darrers 10 anys dóna una idea
del volum d’activitat desenvolupada: han
estat 125 dictàmens i 56 documents propis
sobre temes educatius sobre els que calia
dir alguna cosa.
El CEC funciona amb tres comissions
fixes de treball: Comissió d’Ordenació del
Sistema Educatiu, Comissió de Programació, Construcció i Equipament i Comissió
de Finançament de l’Ensenyament, a més
de la Comissió Permanent i el Ple. Quan es
tracta d'elaborar propostes o documents
sorgits a iniciativa del Consell, es creen
habitualment subcomissions específiques,
que es tanquen quan acaben la tasca que
els ha estat encomanada.
L’any 2006 van procedir a categoritzar
totes les idees clau de manera que se’n pogués sintetitzar al màxim el contingut. Les
categories significatives obtingudes d’una
manera inductiva, a partir de l’anàlisi, la
classificació i la supraordenació dels textos
treballats, es van emmarcar en sis grans

àmbits categorials:
- Àmbit estructural i legislatiu del sistema,
que inclou les categories: etapes educatives, professionals educatius i lleis.
- Àmbit organitzatiu i de gestió, que inclou
les categories: gestió de centres i gestió
administrativa.
- Àmbit didàctic i curricular, que inclou la
categoria currículum.
- Àmbit de clima i cohesió social, que inclou la categoria clima-cohesió social.
- Àmbit de coresponsabilització, que inclou
la categoria coresponsabilitat educativa.
- Àmbit de l’avaluació del sistema, que inclou la categoria avaluació del sistema
educatiu.
(Font: L’estat de l’educació a Catalunya.
Anuari 2006. Volum II).
La presència del CEC als mitjans de
comunicació no és notòria, a banda de
moments de cert conflicte, però en diverses ocasions la premsa i altres mitjans de
comunicació s’han fet ressò del treball i
l’activitat del Consell.
Tanmateix, l’activitat pública més
important és la Jornada de reflexió que
el Consell convoca anualment sobre un
tema d’actualitat, a la qual es convida una
nodrida representació de la comunitat
educativa i social. La pretensió que aquesta
activitat arribi a les diverses comarques
del país s’aconsegueix variant el seu lloc
de realització, que els darrers anys ha estat
Figueres, Sabadell, Barcelona, Manresa,
Reus i Granollers.
Des de la creació del Consell Escolar
de Catalunya, l’any 1986, s’han celebrat
vint-i-una jornades que abasten tot tipus
de temes, entre d’altres: Anàlisi i valoració
dels consells escolars de centre, L'educació
dels ciutadans en la construcció d'Europa,
Les dimensions personals de l'educació: el
professorat avui, Les responsabilitats compartides en l’educació, La LEC i la comunitat educativa. Formació, aprenentatge i
bones pràctiques possibles. El contingut de
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les ponències i parlaments de cada jornada
ha donat lloc a una sèrie de publicacions
monogràfiques amb els mateixos títols.
Cal afegir també la participació a les
Trobades anuals dels Consells Escolars de
les Comunitats Autònomes i de l’Estat, de
les quals se n’han fet vint edicions.
Es pot afirmar que el CEC és un organisme que realitza una important tasca
per a la dinamització i millora del sistema
educatiu català. Els seus dictàmens i documents signifiquen un exemple de ponderació, atès que la seva diversa composició
demana un esforç per aconseguir acord.
El debat previ en la comissió, la posterior
revisió en la Comissió Permanent i, finalment, l’aprovació en el Ple, són les diverses
instàncies que completen els treballs.
Destaca l’alt nivell de representació
dels organismes presents al Consell a través dels seus presidents o responsables de

les àrees educatives. Això fa que en alguns
casos el nivell d’assistència a les comissions
no sigui tan elevat com caldria, atès que la
participació en el Consell és un plus afegit
a la dedicació professional habitual per a
la majoria dels seus membres. Hi ha persones que tenen una assistència constant
i la seva presència resulta molt destacada
en els resultats finals.
Al Consell hi conflueixen la diversitat
de punts de vista que existeixen al si de la
comunitat educativa, la qual cosa fa difícil,
en alguns casos, aconseguir el consens o els
acords. En els dictàmens preceptius, s’ha
d’arribar a les votacions al Ple per posar de
manifest la posició majoritària. Si bé en les
votacions globals els dictàmens resulten
aprovats gairebé sempre per una àmplia majoria, és habitual haver de debatre esmenes
en les sessions plenàries, tot i el debat intens
de les comissions reglamentàries. No s’ha
d’oblidar que els dictàmens del Consell no
són vinculants per a l’Administració educa-
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tiva, però tenen una indubtable força moral
quan són aprovats per àmplia majoria.
El Consell Escolar de Catalunya és un
organisme assentat, en el qual els relleus dels
consellers i conselleres es produeixen sense
afectar la dinàmica interna, perquè sempre
en resten suficients per a incorporar els nous
sense dificultats. Es tracta d’una autèntica
escola de democràcia participativa, encara
que inevitablement es puguin produir certs
moments de tensió en els debats. El respecte
mutu ha estat sempre la nota predominant.
Des de la convicció d’haver contribuït
a assolir els objectius de participació i diàleg entre l’Administració i la comunitat
educativa, hem de mantenir el lloc que
el Consell Escolar de Catalunya ocupa en
l’àmbit de l’educació pel treball rigorós que
ha desenvolupat amb il•lusió al llarg de tot
aquest temps, i que ens dóna un impuls
renovat per continuar treballant per a la
millora i la qualitat de l’educació. l

Caps
de
setmana
Caps de setmana
aaC
cases
decolònies
colònies
per iafamílies
grups i famílies
aps
de
setmana
cases
de
per
a
grups
Caps de setmana
C Ambient familiar, entorn natural
C Diferents tipus d’allotjament:

habitacions múltiples amb banys compartits
o habitacions familiars amb bany

C Menjar casolà
C Sales i espais per a reunions amb amics
C Piscina, parc infantil, parc d’aventura...

Truqueu-nos, us preparem la sortida a mida!
Oferim dinars i estades amb activitats per a petits i grans fent jocs, gimcanes,
cabanes índies, circuit d’aventura, descoberta del riu, excursions, jocs de nit...

Tel. 902 13 2000 | www.lleuredosmil.com | info@lleuredosmil.com
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Vocación médica en la escuela
A. Batllori i L. Infiesta

A

ctualmente, muchas vocaciones
médicas surgen y desaparecen en
las escuelas. Por ello, escuelas y
profesores tienen ante sí una responsabilidad muy grande a la hora de apoyar
y ofrecer los medios necesarios a todo aquel
estudiante que muestre interés en carreras
vocacionales como Medicina (dedicación,
admiración y servicio).
En todo momento se debe apoyar al alumno en su etapa escolar, desde que descubren
su vocación hasta que ya ingresan en la facultad. Actualmente hay medios para prepararlos
de la mejor manera para afrontar estos retos.
Es conveniente que los profesores sepan
transmitir la belleza y pasión de este tipo
de estudios y profesiones, así como las dificultades que se encontrarán sus alumnos.
Con frecuencia los profesores carecen de una
formación de este tipo y sienten recelos de
entrar por si no saben lo suficiente.
La escuela, a su vez, fomenta el espíritu
de servicio con multitud de actividades que
ya se están realizando en muchos colegios
como: asistencia a hospitales, geriátricos,
personas necesitadas, etc.

La Medicina del siglo XXI requiere más y
mejores profesionales, por ello es necesario
que tanto escuelas como profesores tomen
nuevas medidas de motivación.
Para ello ha surgido una iniciativa como
www.puedosermedico.com de EducaHealth,
“el Portal de Formación en Ciencias de la Salud”, que ofrece entre sus proyectos, el curso
“Learning the Human Body”, un curso dirigido a estudiantes que, una vez han finalizado
4º de ESO, muestran vocaciones hacia las
carreras biosanitarias y desean acceder con
las mejores garantías a las facultades que imparten este tipo de estudios.
Queremos de forma gratuita poner los mejores medios para que tanto profesores como
alumnos estén, en cuanto al currículum propio,
lo mejor preparados posible. Por ello en www.
puedosermedico.com hemos abierto una zona
“privada” pero de acceso libre para profesores y
alumnos, con el fin de facilitar la tarea docente
a unos y ampliar material a otros.
A continuación detallamos los requerimientos (basado en el libro “The Physician of the
Future” de la Fundación Educación médica):
1. Vocación médica porque en primer lugar

la medicina trata de ayudar a personas enfermas para luego tratar y entender mucho
mejor la enfermedad.
2. Saber trabajar con espíritu de equipo y capacidad de trato humano; su carrera obliga
a una formación continua.
3. Con conocimientos tecnológicos y científicos que permitan trabajar en cualquier
lugar.
4. Dominio del inglés, como lengua vehicular
de comunicación personal e interprofesional.
5. Saber anticiparse, prevenir, ir más allá de
la acción científico-médica del momento
y proponer mejoras.
6. Comprometerse con el enfermo para mejorar su salud. Procurar involucrar al enfermo
en el esfuerzo por mejorar su estado.
7. Valorar y tomar decisiones junto con el
enfermo haciéndole partícipe de las dificultades, posibilidades y apoyándole en
todo lo posible.
8. Conocer los límites de la ciencia y de las
terapias aplicadas y sus propios límites.
9. Saber escuchar y dialogar con su paciente.
Saber consultar con otros médicos.
10. Saber gestionar su tiempo, trabajar en
equipo, y priorizar la alegría de la mejoría de un enfermo a la obtención de una
remuneración económica. l

El passat mes d'abril, Antonio Rodríguez-Campra ens va fer
arribar aquesta carta per a comunicar-nos la seva recent elecció
com a president de la CECE.
Distinguido/a amigo/a:
Me complace mucho comunicarle que, el
pasado día 13 del presente mes de abril,
fui elegido presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE), sustituyendo así a mi predecesora
y admirada compañera, durante muchos
años, Isabel Bazo.
Es para mi un gran honor representar
a una organización como la CECE cuya

principal seña de identidad es, ha sido y
seguirá siendo la defensa de la libertad de
enseñanza y de la calidad de la educación.
Consciente de la gran responsabilidad que
asumo, y en la seguridad de que compartimos multitud de objetivos, me pongo a
su disposición y solicito su inestimable
ayuda para lograr metas comunes y, entre
todos, contribuir a la mejora de nuestro
sistema educativo en particular y de nuestra sociedad en general.

Esperando tener pronto la oportunidad
de saludarle personalmente, aprovecho la
ocasión para manifestarle mi consideración
más distinguida y enviarle mi saludo más
cordial,
Antonio Rodríguez-Campra
Presidente de la CECE
Nota: El Sr. Rodríguez-Campra estarà present en el Congrés que la fapel organitza a
l'octubre d'aquest any.
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www.ximixesca.com: Un portal per al
foment de la lectura
Eva Mateo Ferrer
Directora d’EM Projectes Didàctics SL
de facilitar i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

N

© Marzanna Syncerz

ingú posa en dubte que la lectura és un aprenentatge bàsic i
imprescindible per als nostres
nens i nenes; que la lectura enriqueix la llengua, estimula la imaginació i
la creativitat i forma la persona. I és a partir
del moment que els nens comencen a desxifrar les lletres, que van comprenent el que
llegeixen, quan han d’anar agafant el gust
per llegir, l’hàbit de llegir.
L’escola juga un paper molt important en
aquest procés, i es van cercant contínuament
noves pràctiques docents per al foment de la
lectura a les aules, que motivin els nens a llegir
i facilitin la tasca als mestres. Però és també
molt important que els pares prenguin una
part activa en aquest aprenentatge, i no és
fàcil, perquè sobretot a casa els nens tenen
moltes altres distraccions que no requereixen cap esforç ni concentració ni imaginació
perquè diverteixin; la televisió, els videojocs,
Internet: automatisme, rapidesa, immediatesa, imatges.
I és que ningú posa tampoc en dubte que
els nens d’ara han nascut en una era digital, tenen una intel•ligència digital i no
només s’interessen i tenen gran facilitat
per a les noves tecnologies sinó que frisen
per utilitzar-les. Davant d’aquest fet, per
què no adaptar la tecnologia per ensenyar i
motivar? Els sistemes educatius han d’anar
incorporant continguts digitals entesos
com recursos elaborats amb la finalitat

www.ximixesca.com és un portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora que
integra llibre i Internet per donar a la lectura
un entorn de joc divertit i atractiu per al nen
i per facilitar la tasca del mestre en aquesta
assignatura. Per a qualsevol llibre que el nen
s’hagi llegit, podrà respondre a través de la
web un qüestionari sobre la seva trama i obtenir punts. Com més llibres llegeixi i més respostes encerti, més punts tindrà. Amb aquest
sistema Xim i Xesca motiva els nens a posar
atenció en el que llegeixen i fomenta l’hàbit
lector reconeixent l’esforç del nen no sols per
la lectura obligada pel mestre sinó també pel
llibre que voluntàriament s’ha volgut llegir.
Xim i Xesca fa arribar la tecnologia a l’aula d’una forma didàctica sense oblidar el
llibre tradicional. El llibre de biblioteca,
de llibreria, el que ens agrada olorar, acaronar, buscar la informació de l'autor a
la contraportada... Bé, d’aquí a un temps
potser els nens únicament llegiran llibres
digitals i ara als immigrants digitals ens
sembla impossible de la mateixa forma que
fa quinze anys ens semblava impossible
poder comunicar amb qualsevol persona
del món en un segon només fent clic amb
el ratolí. Quan arribi aquest moment ens
haurem també d’adaptar a la nova realitat.
En aquests moments treballen amb el portal
escoles amb un alumnat molt diferent. Hi ha
escoles on els mestres estan contents perquè
gràcies a Xim i Xesca els nens han començat
a tenir contacte amb els llibres, a remenar llibres. I hi ha escoles on els alumnes llegeixen
moltíssim i la rivalitat per aconseguir punts
és impressionant. Sincerament, com que per
competir han de llegir i llegir entenent el que
hi ha escrit, em sembla una competència
molt sana!
A més a més, a través del joc “competitiu” que
comporta Xim i Xesca els nens parlen de llibres.
En general un nen no explicarà: “M’he llegit El
pastís caigut del cel de Rodari” i si ho fa, a ningú

li interessarà massa. Però si explica: “Ja tinc 250
punts i m’ha sortit la cua de drac!”, llavors sí,
els seus companys s’ompliran d’admiració i li
preguntaran: “Què t’has llegit?”
He escrit “competitiu” perquè no és que
un guanyi i l’altre no. Tots guanyen si fan
bé la seva feina, és a dir, si llegeixen entenent el que llegeixen i com més s’animin
a llegir, més guanyen.
A través de la web es pot saber en tot moment quins llibres agraden més als nens. Als
més petits els agraden sobretot els llibres on
els animals són els protagonistes, una mica
més grans prefereixen les col·leccions perquè
requereixen menys esforç; quan comença el
llibre el lector ja sap qui són els personatges principals, el llenguatge, les situacions
habituals... i no és com començar de zero
la història. I de més grans, terror i misteri.
Sovint, el mercat editorial no va en la mateixa
direcció que el que volen els nens, doncs hi
ha escoles on els llibres més llegits són llibres
que les editorials ja han tret de catàleg però
segueixen estan a les biblioteques.
Entre nens i nenes usuaris de Xim i Xesca, les
nenes llegeixen més que els nens i llegeixen
millor, amb millor comprensió. Les nenes són
també més pacients, si no els agrada del tot
el llibre segueixen, no volen deixar la novel•la
a mitges. Però els nens, si no els agrada el
llibre, l’abandonen. Són molt exigents amb els
títols que escullen i s’ha de saber trobar bé allò
que els pugui agradar. Per això, per facilitar
aquesta tasca, Xim i Xesca ajuda a fer la cerca
de llibres podent especificar molt clarament
el tema perquè cada nen i cada nena trobi el
que més li pugui agradar.
A Xim i Xesca hem enfocat la lectura com un
joc i d’aquesta manera estem aconseguint
que els nens i les nenes llegeixin. L’objectiu
és que acabin l’etapa d’educació primària
trobant en els llibres un recurs voluntari
d’entreteniment, de consulta i d’estudi. I
que a partir d’aquest moment llegeixin per
interès, per curiositat i per ganes sense tenir
necessitat dels punts ni de Xim i Xesca. l
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Gran qualitat d’ensenyament per a formar professionals competitus

Centre Monlau al carrer Caracas
-Tota la nostra oferta formativa està
basada en títols de continuïtat, de manera
que tant els Graus Mitjans, com els Graus
Superiors, com els PQPI poden endinsarte el sistema reglat de formació, podent
arribar com a fita fins a la Universitat.
-Oferim una continuïtat molt atractiva
en la formació del món del motor, doncs
el poder especialitzar-se en el món de l’alta competició està a l’abast en la nostra
escola de Monlau Competició.
-Un dels cicles més demandats donada
la seva gran oferta laboral és el de Manteniment Industrial, doncs les sortides
professionals que ofereix aquest cicle són
múltiples i estan abastament sol·licitades.

L

'escola Monlau és una institució
d'iniciativa privada, pluralista,
que ofereix un ensenyament de
qualitat. L'objectiu és preparar
als nostres alumnes per encarar les diferents situacions i circumstàncies que se
li plantejaran a la vida en general i en la
seva professió en concret.
Els professors compten amb una amplia experiència en els seus respectius sectors professionals, els quals engloben tots
els àmbits d'educació que promou l'Escola.
La seva principal funció és facilitar i guiar
l'aprenentatge dels seus alumnes, fonamentat en la feina ben feta per aconseguir
un perfeccionament tan tècnic com humà.
El treball en equip és clau i, és per això que
la col•laboració entre alumnat i professorat
és constant, estimulant el treball de cerca
i la superació en els reptes.
C.E. Monlau Caracas
C/ Caracas 35
08030 Barcelona
Tel. 93 274 47 00
www.monlau.es

La nostra identitat
-Aquest Centre, proper al centre comercial
La Maquinista, compta amb un total de
900 alumnes distribuïts en torns de matí
i de tarda.

-Dins el marc dels intercanvis en la
Unió Europea, 2 dels nostres alumnes son
premiats anant a estudiar la seva especialitat a França, durant un període de 9
mesos, a la ciutat de Roanne.
-Gestionem un volum de 600 convenis
en pràctica pels nostres alumnes, amb un
total de 350 tallers i empreses del sector
associats, per poder dur a terme aquesta
tasca tan professionalitzadora.
-Duem a terme intercanvis escolars
a diferents localitats europees durant
un periode de 2 setmanes. Aquest intercanvis es fan a Perpinyà (França),
Bourgoin-Jallieu (França) i North Devon (Anglaterra). A tots aquests llocs es
desenvolupa la teoria, la pràctica de les
matèries que imparteixen així com aprofiten el temps per dur a terme activitats
lúdiques i culturals.

-Un dels pilars més importants en el
món de la Formació Professional és la
pràctica constant. Al nostre Centre comptem amb uns 6000 m2 d’espais destinats
a tallers per poder practicar “in situ”
la matèria que s’està desenvolupant en
aquell moment a nivell teòric. Tallers de
reparació de cotxes, motocicletes, planxa i
pintura, mecanització i espais condicionats
amb un alt nivell tecnològic per aconseguir
que la tasca pedagògica sigui d’allò més
enriquidora i eficient.
-Tots els professors estan especialitzats en la matèria que imparteixen,
tenint en compte que molts d’ells havien
estat alumnes de l’escola, per tant, el fet
de pertànyer “a la casa” fa que el seu grau
d’implicació i de comprensió envers l’alumnat sigui molt elevat.
-Com a escola emprenedora que som,
comptem amb un ampli ventall d’elements tecnològics que faciliten i agilitzen
les tasques docents tan als alumnes com
als professors. Estem parlant, per exemple, de les TIC a les aules o bé del nostre
sistema de Campus On-Line basat en una
xarxa interna de Share Point de Microsoft.
-La voluntat de una filosofia d’escola
propera, atenta i motivadora fa que, al
llarg del curs, planifiquem diferents sortides tan lúdiques (de germanor) com formatives. Una de les més importants que
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fem a nivell formatiu és un viatge a Itàlia
on visitem, en una ruta d’una setmana, la
gran majoria de fàbriques d’aquest país,
pioneres en el món del motor. Per exemple,
visitem, la Fiat, la Ducati, la Lamborghini,
la Ferrari, la Piaggio, el circuït d’Imola,
diferents museus tècnics, etc.

Gestionem un volum
de 600 convenis en pràctica pels nostres alumnes, amb un total de 350
tallers i empreses del
sector associats, per poder dur a terme aquesta
tasca tan professionalitzadora
-En totes les nostres formacions, posem
a disposició de l’alumne torns de matí o de
tarda, per a que pugui compaginar, sense cap
problema, la seva vida personal amb la acadèmica. Inclús així, se li facilita l’accés a les
pràctiques i la possibilitat d’assolir qualsevol
dels nostres cicles formatius en dos anys.

-Atenent a les especialitats que oferim als
nostres tallers del Centre, es fa imprescindible
ser molt conscients de tenir cura de tots els
elements de seguretat i higiene que hi giren a
l’entorn. De manera que, als nostres alumnes,
els hi proporcionem, a principi de curs, tot
aquest material imprescindible juntament
amb la vestimenta de treball per a que la seva
tasca del dia a dia s’acosti al màxim possible
a la realitat del món laboral i professional.
-Per a tots aquells alumnes que no han
pogut assolir el Grau de la Educació Secundà-

ria Obligatòria, els hi oferim una alternativa
reglada i de futur, tal i com son el Programes de Qualificació Professional Inicial, més
coneguts com a PQPI. Donats els nostres
coneixement i experiència en les diferents
formacions, oferim cicles de PQPI de Mecànica de Cotxes, Mecànica de Motocicletes i
Planxa i Pintura. A més a més, en la nostra
Formació d’Aprenents privada, podràs completar els teus estudis de PQPI per assolir els
estendards mínims de professionalització
recomanats per l’escola Monlau.
- Col·laborem estretament amb el Departament de Treball en quant a impartir
cursos de reciclatge i formació de persones
que treballen en els diferents sectors dels
quals nosaltres oferim formació.
- La tutoria personal i individualitzada, així com el seguiment i atenció a
l’alumne, és un dels pilars claus per a que
els nostres alumnes superin amb èxit els
curs i es vegin en tot moment recolzats
pel personal docent i no docent del nostre Centre. No oblidem que la Formació
Professional necessita de concentració i
molta experiència en la seva vessant més
pràctica. l
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Una escola de famílies i per a famílies

Col·legi Les Alzines

a
La nostra identitat
• Tutoria personalitzada: atenció personalitzada de cada alumna i família per
part de la tutora-preceptora. Mitjançant
aquestes entrevistes es concreten objectius
i plans de millora.

L

’escola Les Alzines és una escola
de la ciutat de Girona que pertany
a la Institució Familiar d’Educació. L’escola es troba situada a
La Creu de Palau, en un marc natural i
privilegiat a l’aire lliure, separat del dens
nucli urbà gironí.

Des del 2001 que es va obtenir el reconeixement de l’Excelència en Educació i
Formació, l’escola ha continuat treballant
amb el model EFQM de gestió de qualitat.
Contínuament es treballa en diferents
àrees de millora, sobretot, a nivell docent,
administratiu i organitzatiu.

Les Alzines es va fundar l’any 1976
quan un grup de mares i pares, preocupats
per l’educació dels seus fills, volien aconseguir un model de qualitat on es valorés
les persones per damunt de tot.

Els nostres objectius
• O ferir un model educatiu de qualitat
científica, humana i espiritual.
• Entès com un servei a cada persona i a
tota la societat.
• En col·laboració confiada amb les famílies, que ens permet formar ciutadans
amb una sòlida base de coneixements,
de laboriositat i d’esperit de servei.
• Per tal que s’incorporin amb iniciativa
i responsabilitat a la vida familiar, professional i social.
• Fomentant, alhora, entre els pares, els
professors i els alumnes un sentit cristià
de la vida que implica respectar de la
llibertat personal. L’activitat espiritual
està confiada a la Prelatura de l’Opus
Dei.
• Oferir una atenció personalitzada a cada
família i a cada alumne/a.

Actualment, l’escola ofereix servei des
de P-0 fins a 2n de Batxillerat, essent un
col·legi femení des de 1r de Primària fins a
Batxillerat i concertat des de P-3 fins a 4rt
d’ESO. Avui en dia hi estudien 1.200 alumnes, de les quals, un nombre important
són de les diferents comarques gironines.
Les Alzines
Camí Vell de Fornells, 2
La Creu de Palau - 17003 Girona
Telf. 972 21 21 62 - Ed. Infantil 972 22 75 49
Email: lesalzines@institucio.org

• Escola de pares: des del departament
de coordinació de famílies es forma els pares
amb xerrades formatives a càrrec d’ experts,
amb Cursos d’Orientació Familiar, amb
xerrades mensuals per a mares, amb sessions de Converses de Pràctica Educativa,
etc.
• Des de l’Educació Infantil se segueixen diferents sistemes capdavanters d'ensenyament - aprenentatge: estimulació Primerenca, el programa Guia,
Armari Matemàtic, Armari de Ciències
Experimentals, Tallers de Creativitat, el
Projecte Grimm sobre noves tecnologies,
Programa Atrium, projectes de les àrees
de Coneixement i Identitat, Treball Cooperatiu i el trilingüisme des de P- 1.
• Trilingüisme des de P-1: des de P-1,
s’ intenta que els alumnes tinguin ple coneixement de tres llengües (català, castellà i anglès). A partir de 1r d'ESO també
s'oferta una quarta llengua, l’alemany. I
com a activitat extraescolar, també es pot
aprendre francès. Les Ciències Naturals al
llarg de la Primària es fan en anglès i, a la
Secundària, s'hi fan les Ciències Socials.
Per això, compten amb un percentatge
important de professores de llengua estrangera nadiues. Des del Cicle Superior
de Primària, les alumnes poden cursar un
trimestre a Irlanda.

Les nostres escoles
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• Noves Tecnologies: totes les aules
disposen de Pissarres Digitals Interactives
des de P-5. Actualment, s’elaboren diferents projectes en les àrees de Ciències.
Des de Primària, totes les alumnes realitzen activitats de reforç o ampliació a les
aules d’informàtica. A l’educació infantil
se segueix el Projecte Grimm (utilització
d'ordinadors Mac per a aprendre mitjançant programes concrets i també com a
eina per a dibuixar, jugar, experimentar).
Gràcies a aquest projecte, les mestres poden crear material multimèdia propi.
• Aplicació de les Intel·ligències Múltiples: s’aplica a tots els nivells d’ensenyança la programació per Intel·ligències
múltiples per atendre les diferents potencialitats que tota persona presenta.
• Batxillerat Internacional: des del
curs 2008, les alumnes motivades i amb interès d’ampliar i consolidar coneixements
poden cursar el Batxillerat Internacional.
El Diploma IB és un currículum exigent
de dos anys de duració i reconegut per les
universitats més prestigioses del món com
Harvard, Oxford i Columbia.
• Avaluació personalitzada, continuada
i formativa: avaluació formativa, continuada i diària del treball d’aula on es valoren
els deures, respostes orals, treball en equip,
bloc de l’aula, etc. Es realitzen entre quatre
i sis claustres d’ avaluació segons el nivell,
amb informació extensa i específica per a les
famílies. Es realitzen proves de nivell intern,
a part de les externes promogudes per la Generalitat de Catalunya, per tal d'adoptar les
mesures oportunes i correccions didàctiques
convenients.

• Gabinet d’Atenció a la diversitat:
l'escola disposa d’un equip intern Psicopedagògic per tal de diagnosticar possibles
disfuncions d’aprenentatge. L’escola ofereix un projecte de reforç - PdR -, també
un programa d’activació de la intel·ligència
- PAI - com també un seguiment individualitzat d’ alumnes amb Altes Capacitats.
• Formació continuada del professorat: el 100% del professorat segueix sessions de formació al llarg del curs escolar en
centres capdavanters de Catalunya i l'Estat
espanyol. També en cursos adaptats a les
necessitats dels diferents departaments
del centre.
Els reptes de futur
El Col·legi Les Alzines ha desenvolupat
al llarg d’un any, el projecte Institució 2.0.

Aquest projecte s'ha endegat amb la finalitat d'incentivar la innovació pedagògica.
A finals d’abril de 2010, es van presentar
en un congrés 120 grups de recerca que
s’han portat a terme als 11 col·legis de la
Institució Familiar d’ Educació, entre ells
l'escola Les Alzines.
Mitjançant el projecte Institució 2.0,
la nostra escola actualitzarà el seu mètode
educatiu en diferents àmbits per a millorar
la tasca educativa.
En definitiva, Les Alzines aposta per
la cultura de la innovació, la tecnologia i
la formació en tots els àmbits per a seguir
formant ciutadans amb valors morals i
ètics i amb amplis coneixements per a desenvolupar-se en un món global i competitiu com el segle XXI. l
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Més de 25 anys formant líders que marquen diferència

Escola Superior ESERP

e
ESERP
C/ De Girona, 24
08010 Barcelona
932 449 410
www.eserp.com

L

'Escola Superior ESERP ha estat
durant més d'un quart de segle un
punt de trobada dels canvis econòmics, polítics i tecnològics del nostre país, fins a esdevenir una referència a tota
la comunitat universitària i investigadora
per a futurs professionals i emprenedors,
que es van incorporant al mercat laboral.
La seva oferta educativa a Barcelona i Madrid és àmplia i abasta Bachelors Universitaris, que són els títols oficials al Regne Unit i
Graus Oficials en Màrqueting, Administració
i Direcció d'Empreses - ADE- i en Turisme.
El reconeixement d'ESERP a la seva tasca investigadora i científica ve ratificat pels
gairebé 25.000 alumnes que han passat per
ESERP i que han obtingut els coneixements
pedagògics i pràctics necessaris a través de
les diverses titulacions que s’imparteixen,
tant en carreres com en Màsters.

Així mateix, ESERP està associada, tant
a nivell nacional com Internacional, amb les
més importants universitats, com són, entre altres, la Universitat Camilo José Cela, la
Universitat Rei Joan Carles, la Universitat
UNIR, Staffordshire University, Fachochshule University Schmalkalden, University
of Teesside, Maastrich School of Management, Institut Portuguès d'Adminsitació de
Màrqueting, IICP, Institut International de
Communication, LUISS Business School.
També cal destacar que, dins dels seus
objectius investigadors i científics, ESERP
contribueix a la difusió de coneixement
mitjançant la publicació de bibliografia
especialitzada en el món de l'Empresa i
el Managment, cal tenir en compte que
recentment s'han publicat llibres dins de
la seva col·lecció de Management en col·
laboració amb la Harvard Business School
a través de la prestigiosa editorial Profit.

L'ensenyament unversitari al centre
de Barcelona
Un dels moments més complicat i decisiu en la vida d’un estudiant arriba quan
s’ha de prendre la decisió sobre quins estudis universitaris anem a escollir i es trobem
davant d’un ventall de possibilitats, mirem
quines són les diferents opcions que tenim
i dubtem quina serà l'elecció correcta.

ESERP, amb més de 25 anys d’experiència en el sector de l’ensenyament, té molts
factors que poden fer que la teva balança
personal es decanti per l'opció d'estudiar
en aquesta Escola de Negocis. Situada al
centre de Barcelona, molt a prop de Plaça
Catalunya, i ben comunicada per tren, metro
i bus, ESERP et dóna l'opció de poder cursar
estudis de nivell universitari molt atractius
de cara a poder desenvolupar una activitat
professional amb total garantia d’èxit.
Excel·lent Borsa de Treball.
Un pot escollir entre l’atractiu de viure
a la Ciutat Comtal i experimentar el valor
dels estudis de Turisme; convertir-se en un
gran empresari gràcies als estudis d’Empresarials o Direcció d’Empresa; desplegar
totes les seves qualitats mitjançant els
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estudis de Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques i/o desenvolupar l’art
personal cursant Disseny Gràfic. Tot això,
amb la possibilitat de finalitzar aquesta
etapa universitària cursant un Bachelor, o
sigui, obtenint un títol oficial britànic que
compleix amb la normativa de Bolònia.
A més a més, ESERP t’obre les portes al
món laboral des del moment que comencis a cursar els teus estudis, ja que disposa
d’una Borsa de Treball pròpia amb gran
mobilitat i que genera gran nombre d’ofertes laborals setmanals. Una borsa de treball que et dóna la possibilitat de realitzar
pràctiques en empreses així com un servei
continu un cop finalitzis els teus estudis.
Proximitat i professionalitat, la
garantia de l’èxit.
Quan preguntes als alumnes que és allò que
més destaca d’ESERP hi ha dos punts que la
gran majoria destaquen: la proximitat i la professionalitat del seu professorat. Els alumnes
agraeixen rebre una atenció personalitzada i
una actitud receptiva per tots i totes els qui hi
treballen. Els Coordinadors d’Estudis es converteixen en un referent acadèmic, professional
i, fins i tot, personal i, juntament amb la resta

de personal d’ESERP, t’acompanyen en el que
suposa la gran aventura universitària. Pel que
fa al professorat, els membres del claustre
docent treballen en l’àrea de la matèria que
imparteixen, cosa que fa que no s’aprengui
només la teoria sinó també que l’alumnat
pugui tenir una visió directa i professional
sobre allò que s’està impartint. Aquesta
professionalització del professorat permet que la metodologia que s’imparteix
a ESERP sigui totalment teòricopractica,
fet que permet un aprenentatge real dels
estudis que es cursen.
Atenció personalitzada, la raó de ser.
Aquest tracte personalitzat del qual
parlàvem abans es nota des del primer moment que es visita ESERP per informar-se
sobre els estudis que allí s’imparteixen ja
que, mitjançant un protocol d’informació,
qualsevol persona que s’apropa al centre
és atesa amb total garantia i predisposició
a resoldre qualsevol consulta que pugui
sortir sobre els estudis que a ESERP es
desenvolupen.
En un moment complicat i decisiu en
la vida d'un estudiant, ESERP marca la
diferència.

Circ a les Feixes

CIRC ESTABLE

Temporada 2010
Per a escoles: obert de març a novembre
Per a grups i families: 21 de març, 18 i 25 d’abril,
9 i 23 de maig, 6, 13 i 20 de juny
Podem portar els espectacles a la vostra escola

Competències acadèmiques i de recerca.
ESERP es recolza en un sòlid claustre de
professors, amb experiència docent i professional en la matèria que imparteixen, així
com un equip rector i executiu altament
qualificat, entre els quals hi ha rellevants
personalitats de l'àmbit acadèmic, científic,
investigador, cultural i econòmic.
Acció Social.
L'opció plural d'ESERP, s'harmonitza amb
la seva línia de valors ètics i morals que la
caracteritza des dels seus inicis i que formen
part de la seva raó de ser actual i permanent.
ESERP participa en diferents fundacions,
ONG's i associacions en projectes socials.
L'esperit de superació, treball i dedicació que
ofereix és la base indispensable per a la formació dels directius a l'empresa moderna.
Honorary Degree
ESERP, des dels seus orígens, atorga l'"Honorary Degree", màxim guardó que es concedeix a rellevants personalitats i institucions,
com: S. M. el Rei d'Espanya, Presidents del
Govern, de Comunitats Autònomes, Premis
Nobel i destacades personalitats de l'àmbit
universitari, acadèmic, científic, cultural,
empresarial, financer, social, etc. l

Informació i reserves
TOT CIRC S.C.C.L

Ctra. de Copons a Calaf, s/n
08281 COPONS (Alta Anoia)
Tel./fax: 93 809 00 81
Tel. 686 83 72 25
info@totcirc.com

Un dia al camp ple de circ i natura...

Taller i espectacle de circ
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www.totcirc.com

LA VAGONETA, espai de jocs en plena natura per gaudir-ne tota la família.
Amb servei de bar, esmorzars i berenars.
Obert diumenges i festius de 9.00 h. a 14.00 h.
Per a grups o per venir en altres dies i horaris truqueu per reservar.
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Seminari fapel

IV Diálogo de Educación de COFAPA

La implicación de los padres es un factor
imprescindible para la calidad educativa
Rosa Belda
Comunicación COFAPA
obtienen las calificaciones más bajas, ya
que “el efecto de las pruebas externas es
muy importante”.
Otro de los elementos clave que en su
discurso puso de manifiesto para la mejora de la calidad es el liderazgo desde una
dirección sólida.
De esta manera, las normas que tienen
que ver con la dirección escolar son instrumentos “que condicionan la efectividad de
las otras políticas educativas”. Concluyó que
el liderazgo es una condición necesaria para
la autonomía y también para la rendición
de cuentas.
"Autonomía, participación y calidad”.
Bajo este título tuvo lugar, el pasado 24
de marzo, la cuarta edición de los Diálogos
de Educación organizados por COFAPA y
que contó con Francisco López Rupérez,
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, como ponente, y con
Rosana Ribera, Subdirectora de Sociedad de
la Agencia Europa Press, como moderadora.
Con este acto, al que acudieron destacados
representantes de la comunidad educativa
como en convocatorias anteriores, se cumple un año de celebración de esta iniciativa
que tan bien acogida ha sido en el mundo
de la Educación.

D

urante la presentación de este
IV Diálogo de Educación, la
presidenta de COFAPA, Mercedes Coloma Miró, destacó que
si queremos entender y mejorar nuestro
Sistema Educativo hay que tener en cuenta
tres claves fundamentales: la autonomía de
los centros, la participación de cada uno de
los componentes de la comunidad educativa
y la calidad como objetivo común.
Así, una de las primeras ideas de la ponencia que Francisco López Rupérez presentó al auditorio es la importancia que
está adquiriendo el concepto de autonomía
escolar en el ámbito nacional, y que tiene
que ver con la gestión de los recursos, de

las personas, del currículum, de la admisión
de alumnos y de la vida escolar.
En este sentido, hizo referencia a un
informe publicado recientemente por la
OCDE en el que, entre las propuestas para
mejorar la situación económica de España,
“alude a la reforma educativa y dentro de
ella, a la autonomía de los centros”.
Sobre el binomio autonomía-equidad, el
Presidente del Consejo Escolar de Madrid
afirmó que “hablar de calidad para todos
significa hacer referencia a la equidad. No
podemos hablar de equidad sin calidad”. Es
más, el ponente fue tajante al afirmar que
si se rebaja el estándar de la calidad para
conseguir la equidad, “al final no tendremos
ni calidad ni equidad”. Por otra parte, señaló
la conveniencia de insistir en cuáles son los
mecanismos por los que la autonomía puede traducirse en calidad educativa y mejora
escolar. Según López Rupérez, “tenemos
evidencias empíricas de que la rendición de
cuentas constituye una condición necesaria
para que la autonomía sea efectiva”, porque
la autonomía es un factor de calidad cuando
se encuentra vinculada a otras políticas.
Liderazgo y calidad
Además, argumentó que aquellos sistemas educativos que tienen autonomía
pero no rendición de cuentas por resultados

Sobre participación -”otro elemento unido a la autonomía”-, el ponente señaló que
para que ésta tenga efecto debe impregnar la
vida del centro y promover en toda la comunidad educativa movimientos permanentes
de cooperación entorno a los objetivos compartidos”. En este concepto, la implicación de
los padres y las pautas educativas desarrolladas en el hogar, “producen más beneficios
que su intervención en la vida del centro”.
Según sus palabras, la participación de todos
los agentes educativos hay que entenderla en
un sentido amplio, porque así se convertirá
en un factor imprescindible de mejora y explotación óptima de la autonomía.
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Rendimiento de cuentas
Una de las primeras cuestiones abordadas en el tiempo dedicado al coloquio
-moderado por la periodista y Subdirectora de Sociedad de Europa Press, Rosana
Ribera- fue la referencia a la autonomía,
participación y calidad en el Pacto Educativo. En este sentido, el ponente señaló
de forma clara que “el gobierno socialista
tiende a obviar el tema de la rendición de
cuentas por resultados, mientras que la
oposición hace de éste un elemento clave
para el desarrollo de la autonomía”.

Por otra parte, indicó que “uno de los
problemas que ha tenido la evolución de
nuestro sistema es que hemos estado de
espaldas a la evidencia y hemos ignorado la
realidad, que es la que nos permite corregir
errores y, de esta manera, hacer avanzar la
educación”.
Ahondando en el concepto de equidad,
definido en principio como “tratamiento
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educativo de eficacia equivalente para todos
los individuos”, Francisco López Rupérez
destacó, a petición de uno de los asistentes,
una aproximación más divulgativa en la
que la idea de equidad remite a la calidad al
tiempo que subrayaba que “la equidad sin
calidad es un fraude social y esto conduce
a una situación sin equidad y sin calidad”.

atrás en el sistema educativo, “cuando lo que
necesitamos es un ambiente donde haya
un capital de confianza compartido entre
ambos” porque “no somos antagonistas sino
socios de una tarea común que es sacar lo
mejor de cada niño” y para transmitir esta
idea a profesorado y familias “el liderazgo
de la dirección es fundamental”.

Buenos directores
En una respuesta acerca de la selección
de directores de centros, el Presidente del
Consejo Escolar de Madrid señaló que “hay
que gestionar convenientemente el conocimiento que reside en las cabezas de los
directores escolares y sobre todo hay que
retener a los buenos directores dentro del
sistema porque es una variable crítica para
el éxito”.

Cabe destacar que López Rupérez se
declaró optimista en este ámbito y destacó
que se aprecia una mejora de la implicación
de las familias ya que en Educación Infantil
es “enormemente amplia”, en Primaria es
“considerablemente amplia” aunque luego
“decae con la edad”. Para él, la implicación
“es algo más que la presencia de los padres
en los consejos escolares. Eso está bien pero
no es suficiente”. También aconsejó visitar
la página web del consejo Escolar de Madrid,
y más concretamente la plataforma “Para
que nadie se quede atrás”, donde destacan
ejemplos de prácticas efectivas en cuanto a
interacción entre centros y familias. l

Acerca de cómo puede la dirección encauzar la participación de los padres, el ponente
puso de manifiesto el estado de desconfianza
que ha habido entre padres y profesores años
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EPA

Trobada dels representants d'EPA
a Barcelona
de la historia de EPA reciban su homenaje
correspondiente. Por ejemplo, las asociaciones españolas tendrán mucha importancia
en las celebraciones, ya que siempre han
colaborado con EPA intensamente, dando
a apoyo a intereses comunes, adoptando
diferentes responsabilidades, etc.

Com a preparació dels Actes del XXVè
Aniversari, els representants de les Federacions Espanyoles s'han reunit a la seu de
fapel amb el president d'EPA (European
Parents Asociation) i membres del Board.
¿Qué objetivos tiene la EPA para este
año?
Sr. J. Theiner (Presidente de EPA):
Uno de los objetivos prioritarios de EPA
es convertirse en la voz de los padres en
Europa, darse a conocer y consolidar su
posición, que ha pasado por momentos
difíciles e ir creciendo en cuanto a número
de miembros en las diferentes estructuras
nacionales. EPA, que hoy en día representa
a más de 150 millones de familias en todo
el mundo, ha tenido una transición un poco
complicada durante unos años, pero ahora
está empezando a ser conocida en los diferentes países y también en la Unión Europea, donde están los políticos y también
los medios económicos para poder sacar
adelante los proyectos y darnos a conocer
en las diferentes direcciones de educación.
Nuestra misión principal es establecer un
movimiento de padres en toda Europa. Es
decisivo que los padres colaboremos con la
escuela y con EPA, porque está demostrado
que los resultados son mucho mejores, tanto en enseñanza como en rendimiento. EPA
debe convertirse en el buque insignia de
este movimiento de los padres implicándose
más en la educación de sus hijos.

Entre otros proyectos, EPA se ha suscrito
a la campaña de la Comisión Europea de la
lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Creemos que es muy importante abordar este
tema especialmente desde el punto de vista
de los padres, y no sólo estar a la espera de
que los políticos decidan pensar en eso. Sabemos que el acceso a una buena educación es
crucial para que la nueva generación de niños
afronte el futuro con éxito. La decisión de los
padres durante el período escolar es crucial, y
aunque está muy condicionada por el dinero
que puedan permitirse pagar, hay muchos
más factores a tener en cuenta. Los padres
deben ser conscientes de la importancia de
una buena educación y EPA debe ayudarlos a
tomar mejores decisiones sobre qué escuela
les conviene más, qué tipo de educación, qué
tipo de formación profesional es la mejor para
los niños, etc. Hemos comenzado a ayudarlos
a eso, no sólo desde el punto de vista de la
financiación pública, sino también a otras
cuestiones importantes, como hablar con
la psicóloga de la escuela para pedir consejo
sobre cómo apoyar a los padres, aconsejándoles pruebas para los niños con habilidades
especiales, necesidades especiales.
¿Qué tipo de actividades tienen organizadas para la celebración del 25 aniversario?
Sr. J. Theiner: Las preparaciones están en marcha y el anfitrión será Milán,
porque es precisamente donde nació EPA
y desde allí se informará de las diferentes
actividades que se programen. Las celebraciones contarán con el apoyo de destacadas
personalidades de la política europea que
asistirán al congreso para arroparnos y para
estar con nosotros. También es fundamental
que las personas que hayan formado parte

Además, intentaremos dar una imagen
muy real del trabajo realizado por EPA, para
que los nuevos miembros conozcan mejor la
asociación, y qué mejor manera que mirar
hacía el pasado para honorar a aquellas personas que hayan sido una pieza clave en la
asociación. Por otro lado, también se dirigirá
la vista hacia el futuro y los nuevos retos.
¿Qué obstáculos encuentran en las instituciones?
Sr. Dionis (Representante Español en
el Board): Precisamente, el mismo. Ser poco
conocidos. Por ello, todos los esfuerzos de
EPA y de los miembros del consejo es intentar
dar a conocer de una forma unívoca, mediante ruedas de prensa, folletos en diferentes
idiomas, catálogos, etc., nuestros objetivos,
las actividades en las que participamos. Representar a 150 millones de familias es una
barbaridad y sin embargo no somos conocidos, por tanto, debemos encaminar nuestras
acciones a cambiar esto.

Sr. Carbonell (Presidente de Concapa):
No obstante, por el momento, tenemos la
sensación de que las aportaciones que se presentan a la Unión Europea o a la Comisión
Europea sobre los intereses de los padres son
muy bien recibidas. Siempre nos han abierto
las puertas a un gran número de aportaciones.
Además, cuando se nos invita a una reunión
o una conferencia o un grupo de expertos,
hemos experimentado que el punto de vista
de los padres, aunque no sea muy conocido,
puede contribuir en gran medida en cuestiones muy importantes. Sin embargo, hay
muy pocos apoyos económico y de medios
técnicos y humanos. También es importante que en una Europa global haya proyectos
comunes que puedan llevar a cabo todos los
países para que se visualice de forma más
manifiesta el apoyo de los padres. Además,
consolida la importancia de la sociedad civil
a la que representamos. l

Activitat fapel
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Convenis
Conveni Ferma

Fapel firma un conveni de col·laboració amb Ferma, Assesors
Escolars, per a oferir assessorament a les Ampes, en l'ambit de les assegurances de responsabilitat civil, assegurances d'accidents i orfandat.

Conveni ESERP

Fapel firma un conveni de col·laboració amb la Fundació
Universitària ESERP per unir esforços en la creació d'estratègies
educatives, activitats acadèmiques i l'oferta d'opcions viables
i acords a la societat moderna. Fapel promou que els diversos
actors socials s'uneixin en un projecte en què l'educació jugui
un paper primordial i en què els beneficiats siguin tots aquells
que formin part de les noves generacions.
Com és normal en aquests casos, si algú ha de fer servir
els serveis de la Fundació Universitària ESERP convé que els
faci saber que és membre de fapel, la qual cosa produirà una
atenció sobre el cost del servei.
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Recomanacions

Per fi algú es preocupa del pes de la motxilla
dels nostres fills!
Marta Rútia
l’origen del dolor està
causat per un mal funcionament de la musculatura per falta d’exercici
físic, pels mals hàbits
posturals i per l’excés
de càrrega.

S

om moltíssims els pares i mares
que des de les diferents associacions educatives hem demanat
una resposta per a un problema
cada vegada més freqüent entre els nostres fills: el dolor d’esquena produït pel
sobrepes de les motxilles. Des de fa més
d’una dècada, diferents estudis científics
insisteixen que una de les causes dels problemes lumbars, dorsals i cervicals de nens
i adolescents està relacionada amb el pes
de les motxilles.
Ara, per fi, ens donen una solució. Santillana acaba de llançar Motxilla Lleugera,
una iniciativa que té com a objectiu reduir
el pes de les motxilles escolars mitjançant
el fraccionament dels llibres de text i el
material educatiu.
Com a pares, és habitual que vegem
com els nostres fills carreguen dia rere dia
unes motxilles monumentals i, tot i que
cadascú de nosaltres pot optar per diferents
«solucions» (el carret acostuma a ser la més
freqüent), el cert és que cap d’aquestes solucions fa front al problema de fons.
Aquesta situació és preocupant si tenim en compte que, segons la Fundació
Kovacs, entitat col·laboradora de Santillana en aquest projecte, el dolor d’esquena
afecta el 50,9% dels nois i el 69,3% de
les noies entre 13 i 15 anys. Tal com passa amb els adults, en el 90% dels casos

Per mitjà de la iniciativa Motxilla Lleugera,
Santillana ens permetrà
posar fre a aquesta situació, ja que facilitarà
el transport dels llibres
d’estudi mitjançant una
fórmula tan senzilla com pràctica: el fraccionament en fascicles. D’aquesta manera, els llibres de Primària es dividiran en
trimestres.
Santillana ha explicat que els llibres de
text dividits en fascicles reduiran el pes de
les motxilles uns cinc quilos al dia, cosa
que significarà transportar al llarg de l’any
uns 1.800 quilos menys.
Segons les estimacions d’aquest grup
editorial, un nen que ha de cobrir vuit matèries escolars al dia pot arribar a transportar un pes de fins a set quilos a la motxilla. Amb els nous llibres per fascicles, el
pes no superarà els dos quilos.
Això implicarà un canvi significatiu
en la qualitat de vida dels nostres fills. La
Fundació Kovacs ha dut a terme estudis
que demostren que, en l’actualitat, el pes
de les motxilles escolars correspon al 30%
del pes corporal del nen, quan l’ideal és
que no en superi el 10%.
El president d’aquesta entitat, el Dr.
Francisco Kovacs, també va recordar durant la presentació d’aquesta campanya
que, si no es corregeixen els factors que
fan augmentar el risc de patir aquest mal,
els nens tenen moltes probabilitats de convertir-se en adults amb problemes crònics
d’esquena, i que els adults que de nens van
tenir dolor d’esquena acostumen a cobrar

un sou mitjà inferior que els que no en van
patir, un fet que es pot relacionar amb una
reducció de la productivitat.
Però la campanya Motxilla Lleugera és
molt més que llibres. Com que s’ha demostrat que factors com ara els hàbits posturals
incorrectes o la falta d’exercici físic estan
associats als mals d’esquena, Motxilla Lleugera ha inclòs unes Jornades d’Educació
Preventiva que Santillana ha celebrat en
diferent ciutats de l’Estat, com ara Barcelona, València, Madrid i Gijón. Hem pogut
veure per la premsa com centenars d’escolars
d’aquestes quatre ciutats han participat en
aquestes Jornades, on han gaudit de demostracions, experiments i zones interactives, i
han après d’una manera participativa i lúdica
qüestions fonamentals sobre higiene postural o la importància de practicar exercici físic.
Finalment, una notícia que a cap de nosaltres deixa indiferent: Motxilla Lleugera
no representarà un augment en el preu
dels llibres, amb la qual cosa ja no només
tenim cura de la salut dels nostres fills,
sinó també de la nostra salut econòmica.
Santillana serà l’empresa que es farà càrrec de les despeses de l’increment de cost
d’aquest nou material educatiu, que assumirà com un projecte de «responsabilitat
social corporativa», segons ha explicat el
director general d’aquesta entitat, Javier
Caso de los Cobos.
L’esquena dels nostres fills ara pot estar tranquil·la. l
Per a més informació, podeu visitar:
www.motxillalleugera.cat
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