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La recuperació dels valors a l'escola és un 
camí que s'ha iniciat ja fa uns anys. Hi ha veus 
que clamen entre les famílies, les escoles i l'ad-
ministració per recuperar, redefinir i centrar els 
valors a l'escola. No ens atrevim a parlar del tot 
dels “valors tradicionals”, tot i que creiem que 
només hi ha un tipus de valor: aquell que ens 
ajuda a millorar com a persones, com a famílies, 
com a col·lectiu i com a societat. Ara mateix, 
immersos en una crisi que encara ha de durar 
uns anys més, tenim una oportunitat única, ja 
que les crisis són grans moments per innovar, 
per posar imaginació i per mirar de fer les coses 
d'una manera diferent de com s'han fet fins 
ara. Repetir els errors no ens porta enlloc... Bé, 
potser sí: a mals resultats familiars, escolars, 
acadèmics, personals, etc.

Centrats en educació, aquest govern ha ar-
rancat amb força. De ben segur que hi ha coses 
que no ens agraden, com a molts, però segura-
ment cal prendre decisions valentes, prémer el 
cinturó i parlar de coses que fins ara no gosàvem 
perquè eren “políticament incorrectes”. Conti-
nuarem lluitant contra el que no ens agrada.

Hi va haver un rei a Esparta, Licurg, que 
cap al segle IX a.C. ja va dir que sense una bona 
educació, Esparta desapareixeria. No n’hi ha 
prou amb voler ser, no n’hi ha prou amb l’au-
togovern (ni tan sols un exèrcit!), si no tenim 
ciutadans educats, lliures i responsables que 
el sàpiguen exercir; petits empresaris que s’hi 
juguin el patrimoni; educadors que posin per 
davant l'educació amb la família, i un teixit social 
basat en valors universals que són els que fan 
progressar de debò. I si jutgem els resultats dels 
darrers anys, a Catalunya no anem prou bé.

De moment, en menys de quatre mesos 
hem parlat ja de força coses, algunes molt im-
portants (el fracàs escolar, les addiccions, la 
sisena hora, repensar les TIC, admissió d’alum-
nes, etc.), i d’altres menys rellevants (com ara la 
roba a l’escola). Sembla que, en general, anem 
a allò que és important, però hi ha tot un pro-

grama que cal desenvolupar, una LEC a la qual 
hem de donar compliment, i un sector amb un 
cert desencís perquè en els darrers anys ha anat 
donant tombs i prou.

Crec que tinc una idea molt clara del que 
ha estat la Fapel en els darrers anys, i del que 
ha de continuar sent en els propers anys: pro-
posar, escoltar, oposar-se, discutir, acordar, 
fomentar... tot allò que ajudi a fer dels pares els 
protagonistes de la millor educació dels seus 
fills, i de les escoles una eina fonamental de 
recolzament i de construcció social; en resum, 
família i escola. I llibertat per triar escola, i 
llibertat per establir escoles, i llibertat per triar 
models pedagògics.

També estem convençuts que el més im-
portant en l'educació està per damunt de la 
crisi que tots patim i que potser ens ajuda a 
ser conscients que els recursos són molt im-
portants, però que la dedicació dels pares i les 
mares és irrenunciable i la vocació dels mestres 
és insubstituïble, que la coherència en els projec-
tes familiars i educatius són una peça clau, que 
la Llibertat d'educació és un dret fonamental... 
i això no costa diners.

Finalment, potser no cal fer un programa 
d'actuacions per al futur, però sí que cal establir 
algunes línies del que crec que la nostra Junta 
ha d'encarar: la formació de pares, el tractament 
de la diversitat i també de l'educació especial; cal 
reforçar els llaços d'entesa amb les federacions 
de pares i mares de Catalunya, afavorir l'exis-
tència i la continuïtat d'escoles en llibertat i la 
internacionalització de la nostra tasca a través 
de l'Associació Europea de Pares i Mares, on 
no només podem aprendre, sinó que també 
podem mostrar moltes virtuts del nostre sis-
tema educatiu.

En qualsevol cas, es tracta de guanyar la 
carrera, pel nostre propi bé. Hem d’exigir el que 
s’ha promès, esperar honestedat, claredat, va-
lentia, diàleg i entesa. l
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Entrevista a Antoni Arasanz

Expliqui’m la història de com va co-
mençar la seva presidència de Fapel?

Va ser l’any 1993, quan el President 
de la Fapel en aquells moments, en Josep 
Prats, em va demanar que em fes càrrec 
de la Federació de Pares i Mares d’Escoles 
Lliures de Catalunya. En aquell moment, 
no tenia ni idea del que m’estava dema-
nant, però sí que vaig entendre que era una 
cosa important i seriosa, fet que vaig anar 
constatant amb el pas del temps. Aquest 
va ser el meu inici a la Fapel, una etapa 
que m’ha dut molta feina, moltes alegries, 
alguna pena i més d’un disgust. Però si 
féssim un resum de tot, per mi hi hauria 
un resultat positiu i per a la meva família 
no tant, perquè aquesta tasca m’ha absor-
bit molt de temps, però ho dono per ben 
emprat si em fixo en la tasca que s’ha fet. 

Des de la presidència de Fapel, quins 
han estat els seus principals reptes? 

El principal repte de la Fapel ha estat 
créixer. Tenia un repte molt gros amb 
aquest tema, ja que quan vaig agafar la 
direcció de la Fapel hi havia només uns 
quants centres inscrits, altres federats, però 
ampes implicades de veritat molt poques. 
Ara, en canvi, puc dir que tenim, segons 
consta en acta notarial, més de 800 ampes 
i associacions de pares i mares federades, ja 
que hem assumit les llars d’infants i algunes 
associacions d’educació especial. 

Altres reptes fonamentals van ser tenir 
una federació de pares i mares moderna i actu-

al, adaptada als nostres 
temps, mitjançant un 
canvi en els estatuts; l’al-
tre repte important era 
participar, col·laborar i 
ajudar en tot allò que fes 
falta, no únicament per 
tenir notorietat i créixer, 
sinó per contribuir al fet 
que l’educació anés bé. 
Aquests objectius els và-
rem assolir des del prin-
cipi, ja que des del pri-
mer dia del Consell de 
Catalunya, l’any 1985, 
érem allà. No obstant 
això, a partir de la meva 

arribada al Consell Escolar de Catalunya, co-
mencem una implicació molt forta. Vaig en-
trar a totes les comissions i vaig tenir la sort 
que la comunitat educativa tingués confiança 
en mi i em nomenés representant de pares i 
mares en la Comissió Permanent, on vaig ser 
més de 6 anys. Després, tot va venir rodat i 
vàrem entrar als Consells escolars municipals 
i territorials, al Consell escolar de Barcelona, 
a les Comissions d’escolarització, etc., és a dir, 
en tot aquell món representatiu i participatiu 
en què els pares tenen alguna cosa a veure. 

Més endavant, el repte va ser comu-
nicar tot el que fèiem. S’ha de tenir en 
compte que estàvem a les beceroles de 
tot el món informàtic. Vàrem començar a 
informar mitjançant un butlletí d’una pà-
gina, fins que fa uns anys vàrem impulsar 
la revista Fapelnews, en col·laboració amb 
Quarck Comunicació, que és l’agència de 
comunicació que l’edita. Aquesta plata-
forma ens ha servit per explicar tot allò 
que érem, que volíem o que passava. Va 
començar amb una tirada de 3.000 exem-
plars i ara ja està per sobre dels 10.000. 
Sobre aquesta publicació, hem anat rebent 
de manera periòdica cartes i notes de po-
lítics, pares i mares, directors de centres 
i professors, entre d’altres, per expressar 
la seva satisfacció amb la revista, que es-
peren amb gran interès perquè sempre 
dóna compte de l’actualitat. Hem de tenir 
en compte que, fonamentalment, és una 
revista de política educativa, amb comen-
taris de pedagogia, reportatges d’escoles, 

de didàctica i noves publicacions o de llocs 
web que existeixen al mercat i que poden 
ser interessants. 

Entre tots aquests reptes, cal destacar 
un moment complicat que hem tingut a 
la Federació: l’època del Tripartit, en què 
ens hem vist obligats a interposar diversos 
recursos als tribunals de justícia, si bé val 
a dir que els vàrem guanyar tots. Això va 
ser molt lloat per pares i mares i per to-
tes les patronals, tot i que haig de dir que 
no tothom ens va ajudar com nosaltres 
consideràvem que havia de ser. Nosaltres 
sempre hem actuat com a pares, però algú 
ens ha confós amb una patronal. No som 
una patronal, sinó que som representants 
de pares i mares que aglutinen escoles que 
pertanyen a quatre patronals. Sempre hem 
intentat anar ben acompanyats i haig de 
dir que la gent que integra les patronals 
són molt respectables i que hi col·laborem 
amb el que podem. 

Un altre moment decisiu i complex va 
ser el de les al·legacions a la Llei d’Educació 
de Catalunya. Per ser completament sincer, 
l’avantprojecte que ens va presentar el Govern 
era infumable i per això no el vàrem accep-
tar. Gràcies a la bona relació entre totes les 
patronals i entre les federacions de l’escola 
concertada i privada i amb la Sra. Mercè Rey, 
de l’Escola Cristiana, vàrem impulsar tot un 
reguitzell d’al·legacions que van culminar, 
en vuit dies, amb la recollida de 226.000 al-
legacions. Això va fer que l’exconseller Mara-
gall i el Govern tripartit es repensessin quina 
era la manera d’actuar. Va ser llavors quan CiU 
es va incorporar a les converses del Decret 
Llei. Tot això va fer que aquell avantprojecte 
aberrant es transformés en un de molt més 
positiu, en què tots podríem acabar negoci-
ant i cedint i, finalment, pactant. La nostra, 
juntament amb moltes altres participacions 
al Parlament, va acabar redefinint el que avui 
en dia podem dir amb orgull que és la Llei 
d’Educació de Catalunya, amb virtuts i, se-
gurament, defectes, però nostra. 

Per últim, un altre moment particu-
larment difícil ha estat el meu acomiada-
ment; un moment emotiu, alegre i trist al 
mateix temps. Però, com ja vaig explicar a 

Assessor en l'aplicació del Pla departamental
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la Carta de la revista Fapelnews número 
15, considero que no cal incidir més en 
aquest tema. Allà deia que no abandonava 
la Fapel, ja que una implicació com la que 
jo he tingut no es pot abandonar mai. 

En aquesta línia, faci’m una mica de 
balanç del que ha representat la Fapel 
per a vostè.

La Fapel, per a mi, ha representat una 
glopada d’aire fresc a l’educació d’aquest país. 
Hem estat oberts a tot. Per exemple, a la Fe-
deració hi ha tota mena de projectes educa-
tius, que van des de l’educació diferenciada, 
fins a qualsevol projecte d’escola petiteta 
d’un barri de Barcelona, rodalies o poblet 
petit. Això dóna una riquesa incalculable. 
La nostra feina ha estat ajudar a alguns, re-
criminar d'altres o cridar l’atenció a alguna 
escola quan ho hem cregut convenient. Hem 
parlat amb l’administració en tots els àmbits, 
hem estat presents en el pacte nacional, a la 
LOCE (la Llei d’educació del Partit Popular 
que no es va arribar a desenvolupar) a la 
LOE, i seguirem estant presents, perquè 
el país no pot prescindir de la opinió d’una 
federació de pares oberta, democràtica, que 
representa a infinitat de pares i mares de 
tots els estaments i condicions socials, i a tot 
tipus de projectes educatius i de maneres de 
fer. I tot això ho hem aconseguit amb una 
idea triple: llibertat, llibertat i llibertat. Tot-
hom té llibertat per poder parlar i per poder 
tenir sentiment de pertinença. En resum, 
la llibertat d’educació ha de ser la bandera 
de tots nosaltres i, per això, els pares i ma-
res hem d’exercir aquesta llibertat en tots 
els àmbits de l’educació dels nostres fills. A 
partir d’ara, l’objectiu de la Fapel és mante-
nir aquesta democràcia, mantenir aquesta 
llibertat i ajudar a tothom que vulgui estar 
en escoles lliures. El dret a decidir escola i 
projecte no pot estar en mans d'unes poques 
famílies; ha de ser patrimoni de tothom. 

Quins altres objectius ha d’assolir la 
Fapel en el futur?

Un altre objectiu primordial per a la Fa-
pel, i que hem parlat amb el nou president, és 
augmentar al màxim la participació. Una de 
les problemàtiques que s’observa, en general, 
a totes les federacions i totes les Ampes de 
Catalunya, d’Espanya i d’Europa és el nivell 
de participació de les famílies, el qual ha de 
créixer. Quant més creixi i més involucrada 
estigui la família, més pujarà el nivell del país 
i més podrà anar abandonant la grisor i la 
foscor en els resultats d'aprenentatge que 

ara tenen dels nostres alumnes. Per tant, 
l’excel·lència educativa s’ha de buscar a les 
escoles i a les famílies. 

Vostè, que té una llarga experiència 
en el món educatiu, quins punts iden-
tificaria com els causants del fracàs 
escolar?

El fracàs escolar no és resultat d’un sol 
factor, sinó que és el resultat d’una situació 
acumulada durant anys. Podríem dir que va 
començar amb la pèrdua de l’esforç i de l’exi-
gència personal i amb l’aparició de la LOGSE, 
on es comença a plantejar una educació on 
el mestre ja no és l’autoritat sinó que és el 
“compare” de l’alumne. Tot això, barrejat amb 
un excés de proteccionisme amb els propis 

alumnes, amb una sèrie de normatives que re-
cauen sobre el professor i tampoc no l’ajuden. 
I, també, un altre factor decisiu és l’aparició 
d’un gran grup d’alumnes que no vol fer res 
ni vol treballar a les escoles, i perjudiquen el 
treball dels alumnes que sí volen millorar i 
dels professors que volen impartir les lliçons. 
A mesura que han anat passant els anys i es 
consolida l’estat del benestar, tot això es va 
complicant més, ja que es creu que l’Estat ho 
ha de fer tot. Un altre punt és el canvi en les 
famílies: l’home i la dona van a treballar i, 
en la major part dels casos, surten de casa al 
matí i no hi tornen fins a la nit. Això fa que 
els fills, quan arriben de l’escola, trobin una 
casa buida amb un “amic” que és la televisió, i 
que acabin perdent la poca força de voluntat 
que tenen. El resultat és que l’escola ha de 
donar tot tipus d’educació i apareix l’estrès 
dels professors, que no donen més de si. I 
això fa que refer aquesta situació cada cop 
sigui més complicat. Sense la implicació de la 
família i el professorat difícilment recondui-

rem el tema. Crec que la Conselleria actual té 
el full de ruta molt ben treballat per avançar 
en aquest terreny.

Quin és el camí que ha de seguir l’edu-
cació per assolir l’excel·lència edu-
cativa?

Un punt important és Bolonya, que 
marca un fracàs escolar d'un màxim del 
10% i marca un nivell d’exigència. La Fapel, 
igual que la resta d’associacions d’Euro-
pa, ha de vigilar que aquest 10% es pugui 
complir. Ara mateix, estem entre el 34 i 
el 38% de fracàs escolar, que és molt més 
superior en nois que en noies i, sobretot, a 
3r i 4t d’ESO. Això vol dir que ara mateix, 
d'excel·lència, en tenim molt poca. Ara 
bé, per assolir aquest objectiu del 10%, el 
primer que hem de fer és col·laborar amb 
l’administració i l’escola en tots aquests 
punts. I a nivell de família, aplicar-nos més, 
formar-nos més i implicar-nos en l’educa-
ció dels fills. A més, tenim la complicitat 
del Govern actual, ja que un dels objectius 
polítics que s’ha marcat en aquesta legisla-
tura és el de combatre el fracàs escolar, amb 
tot un seguit de mesures que seran les que 
aconseguiran disminuir aquest percentatge 
de fracàs escolar. Un altre punt fonamen-
tal és el de preparar al professorat molt bé 
perquè pugui canviar unes metodologies i 
donar uns recursos que, evidentment, no 
estan ajustats al moment actual. 

I, per últim, ha estat nomenat assessor 
de la Conselleria d'Educació de la Ge-
neralitat. Quins objectius té en aquesta 
nova etapa professional?

Com vaig explicar a la Carta publicada 
a Fapelnews 15, vaig presentar la meva 
dimissió de Fapel per la incompatibilitat 
amb el meu nou càrrec com a Assessor de 
la Conselleria en l'aplicació del Pla depar-
tamental. Des d’aquesta posició, intentaré 
desenvolupar la meva tasca en benefici de 
tots els centres i aconseguir millorar el 
tema de l’educació, que ja convé. Jo, fins 
ara, era professor o mestre, com m'agrada 
dir, i sempre ho seré. He passat per tots els 
cursos i fa 10 anys que imparteixo classes 
a la Universitat. L'Honorable Sra. Irene 
Rigau coneix molt bé la meva trajectòria 
i en aquests moments m'ha fet confiança 
de poder estar en un equip on hi ha molta 
il·lusió i ganes de treballar pel país. Crec 
que poder donar anys de la meva vida la-
boral pel bé del país era una ocasió que no 
podia deixar passar. l

Quant més involucrada 
estigui la família, més 
pujarà el nivell del país i 
més podrà anar abando-
nant la grisor i la foscor 
en els resultats d'apre-
nentatge dels nostres 
alumnes
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L’associació “Förbundet Hem och Sko-
la i Finland” va publicar un treball 
sobre els deures escolars dels pares, 
en el qual es recullen 11 senzills i 

originals consells sobre com ajudar, donar 
suport i animar als nostres fills en les tas-
ques escolars. Aquest text impulsat des de 
Finlàndia es va publicar per tota Europa i 
es va traduir a l’anglès, francès, grec, danès, 
finès, espanyol, català, alemany, etc. Aquest 
document, elaborat per Helena Nyberg, es va 
publicar al nostre país de la mà de la Fapel. 

Tranquil·litat i relaxació 
Els nens i els pares tenen conceptes dife-

rents sobre on i com fer els deures escolars. 
Fins els 10 o 11 anys, els nens prefereixen 
tenir a la vora un adult en el moment de fer 
els deures. S’ha de procurar, doncs, ser a prop 
del nen per poder-lo ajudar si és necessari. 

Quan el nen consideri que pot fer els 
deures escolars pel seu compte, ell mateix 
prendrà la iniciativa de marxar a la seva ha-
bitació. Després podrà verificar els resultats 
d’aquesta iniciativa per estar segur que aquest 
plantejament funciona. 

Horaris uniformes, evitar anar-se'n tard 
al llit

La bona realització dels deures esco-
lars exigeix la uniformitat dels horaris. Els 
hàbits de treball han d’adquirir-se des de 
l’inici del curs escolar. Els hàbits de treball 
del nen han de considerar-se tant impor-
tants com els de la resta dels membres de 
la família. És important comentar de tant 
en tant els desitjos i expectatives de cada 
un dels membres de la família. 

Els deures escolars no es limiten a l’apre-
nentatge de coses noves 

En temps dels romans ja es deia “Repetitio 
mater est studiorum”, és a dir, “la repetició és 
la base de l’estudi”. Quant més breus siguin 
els espais de temps dedicats pel nen a fer els 
deures, més grans seran les oportunitats 
d’avançar en els coneixements. 

Si ajuda el seu fill a concentrar-se en el 
que fa, aquest no haurà de dedicar gaire 
temps als seus deures escolars 

El temps dedicat regularment als deu-
res (entre 10 i 20 minuts) donarà com a 
resultat un aprenentatge eficaç. Moltes 
de les coses que sabem com a adults les 
vam adquirir mitjançant la pràctica quan 
érem joves. De nens hem après de memòria 
cançons i maneres de comportament. 

Per diversos motius, els nens a l’actualitat 
tenen dificultats per concentrar-se; en aquest 
cas, els ajudarà la pràctica d’algunes tècniques 
bàsiques, com el ritme, l’equilibri i la coordi-
nació. Un bon complement dels deures és 
desenvolupar una activitat física esportiva. 
L’exercici físic i diferents formes de moviment 
són molt importants per al desenvolupament 
de l’activitat motora dels nens. 

Asseguri’s que el seu fill entén els con-
ceptes exigits en les diferents matèries

Cada matèria té els seus propis concep-
tes. Un concepte evident per als pares pot ser 
completament incomprensible per a un nen. 
Escolti el seu fill, de manera que pugui ajudar-
lo a desenvolupar conceptes. Conversi amb ell, 
eviti els monòlegs. Llegeixi al seu fill tot el que 
ell vulgui, és una bona manera de conviure. Un 
nen d’11 anys també necessita passar estones 
amb el pare o la mare o millor  encara, amb tots 
dos. A vegades és agradable no ser considerat 
definitivament com un fill gran. 

Intenti parlar dels deures escolars de 
manera positiva

Recordi que convé comprovar de vegades 
el que el seu fill sabia fa un o dos anys. La 
concepció del temps que tenen els nens no 
és similar a la dels adults. La infància, per a 
ells, sembla interminable i monòtona. Tot 
nen passa per períodes baixos i, llavors, ne-
cessita molt suport. Els pares han d’evitar una 
constant ambició; l’expressió “si vols, pots”, 
gairebé mai no ajuda ningú. 

No compari el seu fill amb els seus ger-
mans o germanes, o amb la facilitat amb 
què el pare o la mare feien les coses

Cadascú té el dret de ser únic i ha de ser 
respectat com a tal. 

En cas de tenir conflictes a casa, posi’s 
en contacte amb l’escola per obtenir un 
consell per ajudar el seu fill

És bo per al nen saber que els pares i 
els professors dialoguen sovint sobre ell 
i la seva formació. Hi ha tres sectors que 
determinen l’èxit a l’escola: els nens, els 
professors i els pares. Per aquest motiu, 
la comunicació ha de funcionar correcta-
ment. A un nen pot resultar-li molt difícil 
concentrar-se a l’escola si té una problemàtica 
personal que no li ho permet. Si el nen sap 
que el professor està informat, l’escola serà 
més fàcil per al nen. 

El nen sempre ha de ser responsable del 
seu propi aprenentatge i els pares d’ani-
mar-lo, ajudar-lo i elogiar-lo

“No limiti massa el desenvolupament 
del seu fill suprimint totes les dificultats 
del seu camí” (Rolf Arnkil). L’aprenen-
tatge gradual per ser responsable de les 
accions i de les omissions és un element 
important de l’educació. 

L’ajuda tècnica, per exemple els cassets, 
poden utilitzar-se com a element de re-
colzament

A un nen de 9 anys que tingui dificultats 
en la lectura, li pot anar bé tenir el text gravat 
pel pare o la mare. L’aprenentatge serà molt 
més efectiu si el nen mira el text i escolta la 
cinta al mateix temps. 

Els ordinadors personals poden ser 
útils per a la pràctica de l’escriptura i les 
matemàtiques. També per trobar infor-
mació que complementi els seus conei-
xements. Els nens, sovint, inventen bons 
mètodes propis d’aplicació. Les paraules 
en llengua estrangera també es poden 
aprendre d’aquesta manera. 

L’escola no ho és tot al món, però és un 
element important i s'ha de fer bé, ja que 
s'ha de fer de tota manera
Donada la situació actual a les escoles, és 
molt important que els pares ajudin els 
seus fills a fer els deures. l

Els deures escolars dels pares 
Redacció
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A lexandra Guzmán es doctora 
en Filología Clásica por la 
Universitat de Barcelona y 
tiene la especialización en 

Historia Antigua y Arqueología por 
la Universidad Tor Vergata de Roma. 
Ha sido investigadora y docente en 
diferentes centros del Estado y de 
Europa y actualmente es profesora de 
los estudios de grado y posgrado de la 
Facultad de Humanidades de la UIC. 

La Universitat Internacional de Ca-
talunya (UIC) ofrece el próximo curso el 
nuevo Máster en Investigación en Hu-
manidades, una propuesta de formación 
actualizada y de calidad en torno a las 
tendencias, las metodologías y los ám-
bitos de investigación avanzada en las 
diferentes áreas humanísticas. Ha sido 
elaborado teniendo en cuenta los retos 
que plantea el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, así como los modelos 
de universidades punteras, como por 
ejemplo la University of London o la 
Universidad de Leiden. Es una oportu-
nidad para que los alumnos entren en 
contacto con la investigación actual y 
desarrollen proyectos de investigación 
propios que pueden, en un futuro, acon-
tecer una tesis doctoral.

¿Qué metodología diferencial ofrece 
este nuevo máster? 

El Máster consta de tres módulos: 
uno metodológico, donde los estudiantes 
adquieren los recursos necesarios para 
llevar a cabo investigaciones de forma 
efectiva y rigurosa, y un segundo más 
teórico que incluye contenidos específi-
cos de Humanidades articulados en cua-
tro ejes entorno a la cultura: la historia, 
la filosofía, la literatura o el arte, de for-
ma transversal. Esta es una característica 
que define los estudios de la Facultad, 
y que ya se inició en el Grado. Es una 
manera de concebir el hecho cultural y 
sus procesos de forma global e interrela-
cionada, de dar una visión amplia y útil. 
En el tercer módulo, el alumno tiene que 
diseñar, elaborar y defender un trabajo 
de investigación original. Para llevar a 
cabo la tarea, cuenta con la supervisión 
de un tutor y puede profundizar en te-
mas de interés afines a su formación 
previa, por lo cual podemos hablar, en 
cierto modo, de especialización.

¿A qué público va dirigido?
El Máster nace con la voluntad de 

dar formación investigadora a un gran 
sector de profesionales de ámbitos re-
lacionados con las Humanidades y la 

cultura: profesorado de secundaria y 
gestores culturales que quieren enri-
quecer su potencial. También se dirige 
a todas aquellas personas que ya han 
accedido al mundo profesional pero que 
quieren retomar sus estudios univer-
sitarios e, incluso, acceder a un docto-
rado en cualquier etapa vital. Nuestra 
visión es clara: la actual sociedad del 
conocimiento necesita crear espacios 
de diálogo entre el mundo profesio-
nal (experiencia práctica) y el mundo 
académico (conocimiento teórico); un 
espacio muy necesario en los ámbitos 
de conocimiento humanístico. 

¿Permite compatibilizar estudio y 
trabajo? 

Sí, efectivamente este nuevo máster 
se imparte de modo semipresencial para 
favorecer el acceso a un perfil de alumnado 
diverso que pueda desarrollar sus estudios 
en cualquier etapa vital y profesional. En 
particular, puede resultar un estímulo 
para personas que ya están incorporadas 
al ejercicio profesional y buscan una vía 
de formación en investigación adaptada a 
sus necesidades que pueda conducir a un 
doctorado. Además, el máster incorpora 
los recursos pedagógicos del entorno vir-
tual como complemento de la docencia 
impartida presencialmente.

¿Qué salidas profesionales favorece 
el máster?

Los titulados y tituladas en el Máster 
en Investigación en Humanidades pue-
den desarrollar su actividad profesional 
en cualquier ámbito relativo a la cultura 
y las ciencias humanas. En el sector aca-
démico podrán dedicarse a la docencia 
universitaria y también, siempre que 
hayan obtenido la titulación que les 
habilite, a la docencia de secundaria. l

Universitat Internacional de Catalunya
Facultad de Humanidades
Máster en Investigación en Humanidades:
Tel. de contacto: +34 93 254 18 00
c/ Immaculada, 22, 08017 Barcelona
www.uic.es/es/masterhum

Hay que concebir el hecho cultural de 
forma global e interrelacionada
Entrevista a Alexandra Guzmán Almagro, directora del Máster en Investigación en Humanidades de la UIC
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Sí, a lo mejor no es una idea muy po-
pular en estos tiempos, pero creo 
que la gran inversión educativa que 
estamos realizando con nuestros 

hijos, merece ir a contracorriente, especial-
mente en este tema. Tenemos los medios y, 
por tanto, la obligación de hacer de nues-
tros jóvenes personas diferentes, ajenas a la 
mediocridad y al mal gusto; sin complejos 
y sin vergüenza, que no es lo mismo que 
sinvergüenzas; libres y valientes, que se 
atrevan a plantar cara a la “normalidad”. 
En definitiva, en jóvenes extraordinarios.

Cuenta Leopoldo Abadía en uno de sus 
artículos que “en muchas conferencias, se 
levanta una señora (esto es pregunta de 
señoras) y dice esa frase que a mí tanta 
gracia me hace: "¿qué mundo les vamos 
a dejar a nuestros hijos?"(…)" Yo suelo 
tener una contestación, de la que cada vez 
estoy más convencido: "y a mí, ¿qué me 
importa? Quizá suena un poco mal, pero 
es que, realmente, me importa muy poco".

Y “el gurú de la crisis Ninja” continúa 
con esta anécdota: “Al acabar una con-
ferencia la semana pasada, se me acercó 
una señora joven con dos hijos pequeños. 
Como también aquel día me habían pre-
guntado lo del mundo que les vamos a 
dejar a nuestros hijos, ella me dijo que le 
preocupaba mucho más qué hijos íbamos 
a dejar a este mundo”. ¡Chapeau!

Y esto me hace pensar que el proble-
ma del consumo excesivo de alcohol de 

nuestros jóvenes no radica solamente en 
los peligros físicos que, según lo expertos, 
tiene beber unas copas -adormecimiento 
progresivo de los centros cerebrales supe-
riores, pérdida del autocontrol conductual 
y emocional, descoordinación muscular, 
afecciones cardiovasculares, complicacio-
nes hepáticas, retrasos del crecimiento, 
microcefalias, delirios, coma etílico, etc.-
sino en los efectos morales que deterioran 
su dignidad, el respeto hacia uno mismo, 
a su imagen personal y social, a su autoes-
tima; abocándolos a la tristeza, a senti-
mientos de culpabilidad y a la frustración.

Pues como bien señala el filósofo José 
Antonio Marina, miembro de la Fundación 
Alcohol y Sociedad, el consumo de alcohol y 
drogas se ha instalado en el circuito juvenil 
y no sirve decirle al joven que beber de for-
ma abusiva va a provocarle cirrosis y proble-
mas de salud. Hay que hacerle comprender 
que va a ser repudiado socialmente, que no 
va a saber comportarse adecuadamente.

Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta que 
le recuerden las barbaridades que pudo 
llegar a hacer con unas copas de más, las 
groserías que llegó a decir a sus padres y 
amigos y/o los actos vandálicos que pro-
movió en pleno “colocón”?

De todos es conocido que muchos de 
nuestros jóvenes asocian el ocio, la fiesta y 
las vacaciones con el consumo de alcohol. 
Es más, creen que beber les hará más po-
pulares, más atractivos, más felices. Pero 
no son conscientes de que el alcohol no 
es tan divertido como parece.

Al contrario, esta especie de ritual in-
corporado, desgraciadamente, a la “nor-
malidad” es uno de los peores compañeros 
de diversión que se puede elegir. De hecho, 
provoca muchos dolores de cabeza.

En primer lugar, porque el consumo de 
alcohol esclaviza y, sin advertirlo, crea una 
dependencia física y psíquica de la que es 
difícil salir, incluso para los adolescentes, 

puesto que cuanto más joven, más sensi-
ble se es a los efectos del alcohol y más 
vulnerable a los posibles riesgos.

Y, en segundo lugar, por los peligros 
que conlleva: de la euforia inicial se pasa 
a la confusión y la descoordinación mo-
tora. Luego viene el estupor, la pérdida 
de voluntad, y la pérdida de reflejos que 
puede provocar un coma etílico o, lo que 
es peor, la ausencia de reflejos que te lleva, 
irremediablemente, a la muerte.

De ahí que, y a pesar de que muchos pa-
dres nos encontramos desbordados ante este 
fenómeno, aceptemos con “resignación” o 
con “ignorancia” que nuestros hijos se re-
únan con sus amigos para beber, e incluso 
“toleramos”, con un “pacto de no agresión”, 
que para superar sus complejos, vencer la 
timidez para hacer nuevas amistades, pasar 
un rato alegre y divertido bailando, necesitan 
una copa para inhibirse. No podemos seguir 
justificándolo con comentarios como "es algo 
por lo que hay que pasar, ya pasará..."; "¡Yo 
también lo hacía a su edad!"; "¡por beber un 
poco no pasa nada!”…

 
¡Padres, despertémonos de la resa-

ca! ¡“Perdamos el tiempo” con ellos y 
ayudémosles a decir que NO al alcohol!

Solo así, no arriesgaremos a nuestros 
hijos, a nuestra familia, y podremos ayu-
darles a plantarle cara a una “normalidad” 
que, sin duda, les puede esclavizar.

Por ello, y dado que el consumo de alco-
hol está tan arraigado en nuestra cultura y 
en nuestras costumbres, propongo que les 
demos ejemplo y consumamos con mode-
ración, no seamos permisivos y fijemos 
unas normas de cumplimiento obligatorio 
(“si bebes no conduzcas”, “los adolescentes 
no deben beber”, “no se bebe en zonas co-
munes donde pueda ser un ejemplo nocivo 
para los pequeños”, etc.). Hablemos con 
nuestros hijos, démosles información y ex-
pongámosles los riesgos y las posibles con-
secuencias de llevar unas copas de más. l

¡Despierta de la resaca: 
Di NO al alcohol!
Remedios Falaguera
Fapel
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A language is a particular way 
to gain understanding of the 
world. This is why; the best way 
to learn a language different to 

our own is to do so in the country in which 
it is spoken.

When learning a language, we have to 
study a great deal at home, using private tu-
tors, preferably native speakers, but any real 
improvement takes place when we find our-
selves in the country in which the language 
is spoken. The objective should not only be 
to learn grammar or vocabulary, but also to 
understand when certain idiomatic expres-
sions, words and verbs are used socially and 
how to express our feelings.

For more than 12 years Dico has organ-
ised study periods abroad for students in pri-
mary and secondary education during the 
academic year and summer months. These 
generally take place in England and Ireland, 
as English is the foreign language that our 
children need the most as they get older (but 
it is not the only one!). We also organise stays 
in the United States, Switzerland and we 
even dared to send students to China (which 
in 20 years will be the second most studied 
language in Europe). 

For a period of study abroad to be really 
advantageous, it is important to consider 

the character of your 
child and choose the 
programme that is 
most appropriate for 
them.

Our basic advices 
are the following:
1.  The decision to 
go and study abroad 
s h o u l d  b e  t a k e n 
jointly by parents 
and children. Per-
s on a l  m o t i va t ion 
is essential for the 
course to a positive 
experience for the 

child. Despite all of the positive aspects 
of studying a language abroad it is not a 
good idea to force someone to go far from 
home to study. 

2. The level of maturity of the student 
should be on par with the effort required. A 
period of study abroad means far more expe-
riences than the mere study of a language and 
the student should be mature enough to un-
derstand and adapt to many new situations.

3. Ensure that the environment where 
our children will be staying has, as far 
as is possible, the same academic criteria 
and values as those at home. It is important 
that we do not al-
low the student 
to return with at-
titudes or having 
learnt things that 
we do not consider 
proper. 

4. That the stu-
dent has a good 
academic level. 
The desire to learn 
and personal effort 
marks the differ-
ence. Similarly, we 
should not send a 
child abroad to 

improve their English during the academic 
year if there is a risk of them failing on their 
return. Nor should there be an excessive 
amount of extra work.

In Dico we have found that serious 
and controlled linguistic immersion dur-
ing a term means the students acquire one 
more level of English than if they had stud-
ied English for one year using the typical 
methods.

Most parents choose a programme that 
for one period, that is, between 6 weeks and 
a whole term. Children attend an English or 
Irish school as a normal student and live with 
a family. The children experience the same 
daily routine as they have at home, except 
that it is in English. The use of the language 
in every day settings is the best way to learn 
and improve English.

We all have that friend –that like us 
finished school a long time ago!– that peri-
odically says: “I have signed up for English 
lessons to see if I can improve once and for 
all”. By sending our child to study abroad not 
only would we save a great deal of money, 
but it would mean that there would be little 
humour in the well known joke that is told 
in Europe: “Do you know what a Spaniard 
is? Someone who has been learning English 
for the whole of their life”. l

Lluís Arasanz
Managing director of Dico

La importància de l'anglès

             Eugenio on his first day at Templeogue College.

Laura having her supper with her Irish family.
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Com tothom ja sap, la responsabilitat 
educativa recau, com sempre, en pri-
mer lloc sobre les famílies i en segon 
lloc sobre les escoles, tant si ho diu 

un document com si no ho fa. Unes i altres es 
complementen i estableixen les complicitats 
necessàries per tal d’assolir l’objectiu de formar 
persones íntegres, responsables i preparades per 
comprometre’s en la millora de la societat que 
els ha tocat de viure. Quan existeix aquesta com-
plicitat, l’èxit escolar és més fàcil d’assolir. Així 
doncs, la implicació conscient en la tasca d’educar 
persones mirant de coincidir en els criteris clau 
és una necessitat per tal de generar un grau de 
confiança suficient entre els diferents actors. 

Les lleis vigents, des de la Constitució fins 
a la Llei Catalana d’Educació, tot passant per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei Or-
gànica d’Educació, són un marc de referència 
a l’hora de definir els deures i els drets de les 
parts implicades. Però el Departament d’Ense-

nyament ha volgut fer un pas més i, per tal de 
concretar-ho, preveu que tots els centres públics 
i concertats que imparteixen educació infantil, 
primària i secundària obligatòria elaborin una 
mena de contracte entre escoles i famílies. Entre 
els seus continguts, hi han de figurar aspectes 
com l’acceptació dels principis educatius de cada 
centre, la comunicació entre la família i l’escola 
o el respecte de les conviccions ideològiques i 
morals de la família. 

Aquesta Carta neix amb la intenció de faci-
litar la participació de les famílies en el procés 
educador dels seus fills i filles, i de compartir 
alguns aspectes del projecte educatiu que cada 
centre escolar té o hauria de tenir com a referent 
principal. Ben mirat, no és pas un document 
imprescindible ni la clau de solució de tots els 
handicaps del sistema però si el fet de signar-lo 
totes dues parts ajuda a fer pública la voluntat 
de treballar en una mateixa direcció, podem 
considerar-ho com un fet positiu. La primera 

edició ha d’estar enllestida durant aquest curs 
que ara acaba.

Tot i amb això, el paper que s’espera que hi 
tinguin les mares i els pares ha d’anar força més 
enllà del simple fet de signar l’esmentada Carta. 
Si tot plegat quedés reduït a posar una rúbrica 
en un full, no caldria haver encetat aquest pro-
cés. Un compromís actiu serà aquell que n’exigirà 
l’acompliment per totes dues parts i que en farà 
el seguiment oportú. Les AMPAs i els consells 
escolars dels centres haurien de preveure’n una 
revisió periòdica i avaluar-ne els resultats amb la 
finalitat de corregir-ne els dèficits i aprofitar les 
sinèrgies positives que s’hagin establert. Unes 
famílies actives que treballen braç a braç amb 
el professorat dels seus fills i que saben exercir 
el rol que els pertoca tot respectant el dels al-
tres són el millor antídot per fer front al fracàs 
escolar, que tant ens preocupa i que, almenys 
a la Federació de pares i mares d’escoles lliures 
(Fapel), també ens ocupa. l

Carta de compromís educatiu
Jordi Viladrosa i Clua, Pedagog - Vicepresident de Fapel
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Entender al adolescente como 
consumidor parece cada vez 
más importante, ya que las 
personas que hoy pertene-

cen a este grupo serán clave en el 
próximo decenio porque, más que 
nunca, están expuestas a cambios 
de una trascendencia similar a los 
que se produjeron hace ya casi un 
siglo y medio.

La adolescencia es la etapa de la vida más 
influyente en el desarrollo de las preferen-
cias, hábitos y actitudes que permanecerán 
con el paso del tiempo a medida que estos jó-
venes maduren y entren en el mundo laboral.

El proyecto que desarrolla Creafutur 
durante el 2009 se centra en observar y co-
nocer los adolescentes de hoy en día y prever 
cómo evolucionará su comportamiento en 

los próximos 5 y 10 años para identificar 
las oportunidades de negocio que se des-
prenden.

A continuación, presentamos un resu-
men ejecutivo del documento con los re-
sultados del estudio “Teens Today, Young 
Adults in 2020” realizado por José Luis 
Nueno, del Departamento de Marketing 
del IESE, publicado por el IESE. l

The future and sustainability of many 
companies will depend to a great extent 
on teenagers’ behavior and attitudes to-
ward consumption. As such, getting to 
know this key group now will pay off in 
the long term when they become young 
adults. Based on the latest findings of an 
international study of teenagers across 
eight countries, the author anticipates 
some of the main consumption pat-
terns that will affect the business world 
in 2020. In particular, he notes that the 
center of gravity for the global economy is 
shifting away from developed economies 
and toward emerging markets, where 
the new wealth being generated is giv-
ing rise to an aspirational middle class 
with very different demands and needs. 
He suggests some specific ways in which 

educators, public policy makers and com-
panies alike can successfully manage the 
new business landscape.

Tools and Frameworks:
-“The Demographics of Growth” reveals 
that children and teens in emerging econ-
omies will be the drivers of the global 
economy when they gain adult employ-
ment. 

-“From Teens to Young Adults” looks at 
teens today to predict how they might 
be in 10 years’ time, so that companies 
can begin to adapt their strategies ac-
cordingly. 
-“Spending Habits of Young Adults in 
2020” shows the switch in spending pri-
orities between the rising middle class of 

emerging economies and the stagnation 
of developed economies. 

Examples Cited:
Apple TV, Spotify, Facebook, Twitter

Research Basis: 
Presents the results of the 2010 Creafutur 
global consumer research study on teen-
agers. The project consisted of a survey 
of 9,000 teens in eight countries (Brazil, 
China, France, Japan, Mexico, Spain, the 
United Kingdom and the United States) 
followed by research into their shopping 
patterns over more than six weeks.

About the Author:
José L. Nueno is a professor in the Mar-
keting Department at IESE. l

Cómo son los adolescentes de hoy y cómo evolucionarán sus hábitos de consumo

Informe Teens 2010

EXPERT Insight - Teens Today, Young Adults in 2020 
Insights From the Teen Study - Estudi Creafutur http://www.creafutur.com/es/estudios/teens2010
Nueno Iniesta, José Luis
Date: First Quarter 2011
Tags: teenagers, young adults, Creafutur, demographics, aging population
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de la fundadora, fins que, al cap de pocs 
anys (1979), s' hi incorpora, compartint 
el càrrec, la Sra. Rosa Bové. 

Coincidint amb aquesta nova etapa, 
s’inaugura el nou edifici en un solar de 
4.000 m2, al final del carrer Nàpols. Durant 
els anys següents, i amb l’entrada en vigor 
de la LODE que permet impartir BUP i 
COU, i posteriorment ESO i Batxillerat, es 
va anar ampliant l’edifici fins als 6.000 m2.

El 1998, la Sra. Rosa Bové es fa càrrec 
de l’escola i, paulatinament, les tasques 
que realitzava el Sr. Joan Masó Hervás 
passen a mans del seu fill Joan Masó Bové. 
A partir del 2003 i amb altres escoles del 
mateix titular, tots els centres es consti-
tueixen en un sol grup anomenat "Arrels", 
que escolaritza alumnes des dels 0 fins 
als 18 anys.

50 Anys després, el present
Avui, l’ Escola Arrels-Esperança compta 

amb més de 1.000 alumnes dels quals tu 
podries formar part, ja que…

Tenim per a tu:
Un claustre de mestres i professors es-

pecialistes d’anglès (ja des de l’inici d’edu-

50 anys de la família Masó-Bové dedicats a l’educació

Escola Arrels-Esperança

a

Escola Arrels-Esperança
c/ Provença, 7
08914 Badalona
Tel.: 93 387 61 99
www.escolesarrels.com

Etapes:
Infantil-Primària-ESO 
concertat amb el Departament 
d’Ensenyament

Una mica d’història

Durant la segona República na 
Delfina Hervás va ser mestra 
de pàrvuls. Amb l’esclat de la 
guerra va haver de marxar i, 

en tornar, el règim no li va permetre re-
cuperar la seva plaça de funcionària com 
a mestra.

Vídua i amb un fill petit i amb proble-
mes de motricitat però plena d’il·lusió, va 
voler començar en un barri nou on s’estaven 
instal•lant nombroses famílies immigrants. 
Va comprar un piset en una planta baixa 
amb dues habitacions: en una hi vivia i a 
l’altra feia classe a un sol alumne.

Així va ser com l’any 1960 va fundar 
l'escola Nostra Senyora de la Esperança, 
en un local del Carrer Quevedo, de Bada-
lona. L’aplicació de noves metodologies 
aportades per la fundadora, provinents 
de la seva experiència com a mestra de 
la República i, posteriorment, als Països 
Baixos, va fer que, en pocs anys, l'escola no 
pogués atendre les nombroses sol·licituds, 
i iniciés el camí cap a l’ampliació.

A partir del 1972, la direcció de l'escola 
passa a mans del Sr. Joan Masó Hervás, fill 
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cació infantil), música, ed. física, filologia 
(clàssica, anglesa, catalana i hispànica), 
ciències (matemàtiques, físiques, quími-
ques, econòmiques, biologia, geologia), 
història (contemporània, de l’art), filo-
sofia i lletres, pedagogia i psicologia, que 
saben proporcionar als nostres alumnes el 
coneixement, no entès com la tradicional 
acumulació de dades, sinó com l'adquisició 
de l’esperit crític, la capacitat de relacionar 
conceptes, de discernir allò important del 
que és superflu, la mentalitat oberta a no-
ves explicacions, per molt trencadores que 
resultin amb els coneixements establerts.

Tenim per a tu:
Sortides radials per tal que puguis 

conèixer Catalunya (Arenys de Munt, Vi-
lanova i la Geltrú, Vic, Tarragona, Mont-
serrat, Cardona, Ripoll, Sant Hilari Sacalm, 
Puig-Reig, Vallgorguina, St. Esteve de Ses-
rovires, Arbúcies, Collbató, Gualba, Sant 
Miquel del Fai, Serinyà, Lleida, l'Espluga 
de Francolí, Cercs, Igualada...) juntament 
amb una programació de visites als mu-
seus (d’Història de la Ciutat, d'Arqueo-
logia, Egipci, d'Història de Catalunya, 
Nacional d'Art de Catalunya, Marítim, 
Olímpic, Caixa Fòrum, Cosmocaixa, de 
la Indumentària...)

Tenim per a tu:
El projecte “El gust per la lectura” que 

és un dels nostres senyals d’identitat. 
Crear bons lectors, eficients i eficaços, 
disposats tant a gaudir del plaer d’una 
bona lectura, com d’extreure’n les més 
oportunes conclusions. A les Escoles Ar-
rels, la lectura fa temps que va deixar de 
ser un objectiu, per convertir-se en un 
mitjà i, sobretot, en un plaer.

Tenim per a tu:
Una programació de conferències i 

tallers sobre educació ambiental, viària, 
sexualitat; conductes i hàbits alimentaris; 
prevenció del consum de tabac, alcohol i 
drogues; l’adolescència i situacions de risc; 
l’ús responsable de les noves tecnologies; 
la solidaritat (Projecte solidari contra el 
càncer, Marató de TV3); i la participació 
en trobades de cant coral i en diferents 
concursos escolars de dibuix i redacció 
per assolir la formació de valors, el con-

tacte amb la realitat, la solidesa dels co-
neixements adquirits i la capacitat crítica 
i d’observació que ens permet garantir 
una formació vàlida per al present, però 
disposada a acceptar el repte de desenvo-
lupar-se en un futur cada cop més exigent. 

Tenim per a tu:
Nous sistemes d’aprenentatge i co-

municació (plataforma de continguts 
digitals, servidor, Wi-Fi a tot l’edifici, 
pissarres digitals interactives, pantalles 
i projectors a totes les aules, ordinadors 
portàtils per a tots els professors, pàgina 
web, presència a les xarxes socials, com 
ara YouTube, Facebook i Twitter, tècnics 
d’informàtica...) que fan possible que, a 
través de la xarxa, el món exterior en-
tri a l’aula. L’ús de webquest, la recerca 
a l'Internet, la realitat virtual i els jocs 
de simulació esdevenen instruments de 
formació.

Tenim per a tu:
Equipaments dedicats a laboratoris, 

taller de tecnologia, biblioteca, pista co-
berta, pati de sorra, pistes d'esport, sala 
d'actes, menjador, cuina, vestidors, 3 aules 
d’informàtica...

Tenim per a tu:
Activitats extraescolars (dibuix i 

pintura, iniciació esportiva, patinat-
ge, futbol-sala, manualitats, atletisme, 

bàsquet, cant coral, escacs, gimnàstica 
rítmica, teatre, balls llatins, batuka i 
country, dibuix de còmics i caricatu-
res...), ja que som conscients que cal 
despertar l’interès d’un alumnat cada 
cop més dispers, amb constants inter-
ferències alienes a l’escola que copsen 
la seva atenció.

Tenim per a tu:
Tutories personalitzades. Tenim molts 

alumnes però els tractem de forma in-
dividual i integradora. Des de la nostra 
escola, demanem la confiança de les fa-
mílies en el nostre projecte. Però no es 
tracta d’exigir una fe cega en nosaltres. 
Aquesta confiança, guanyada al llarg dels 
nostres 50 anys d’existència, la sostenim, 
de manera totalment objectiva, en els 
resultats acadèmics. l 

Són 50 anys de present, 
fent futur...
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L’escola Estel és una escola privada 
concertada, situada al centre de Sa-
badell, que ha optat per mantenir 
una única línia educativa i oferir les 

tres etapes de l’educació obligatòria: educació 
infantil, educació primària i ESO.

Des de la seva fundació, l’any 1973, a par-
tir de l’antiga Acadèmia Caldes, l’escola Estel 
es defineix com a escola privada, catalana, 
laica i aconfessional, activa, pluralista i que 
prioritza els valors humanístics i la formació 
global de l’alumne/a com a persona. Durant 
molts anys, va ser una petita escola inde-
pendent, i des del curs 2008-2009, un cop 
jubilada l’antiga directora, l’escola ha passat 
a formar part d’un grup de centres educatius 
denominat “Unió de Centres Privats”. A partir 
d’aquest canvi, l’escola, que ha pogut mantenir 
els seus trets específics, està immersa en un 
procés global de renovació d’instal·lacions i 
equipaments amb l’objectiu de millorar la seva 
funcionalitat i donar resposta a les exigències 
educatives actuals. 

L’escola Estel es caracteritza per la seva vo-
luntat de mantenir els valors propis del centre 
i per estar en un constant procés d’adaptació 
als reptes educatius. L’eficàcia educativa de 
l’escola Estel es basa en:

• Un ideari adreçat a formar persones amb 
valors humans molt ben assentats, que 
fomenta la formació integral de l’alumnat, 
amb un professorat obert als nous reptes 
educatius per tal de garantir la màxima 

qualitat de l’ensenyament. Un altre tret 
important és el foment de la cultura de 
l’esforç i el goig d’aprendre, assegurant 
alhora l’atenció a la diversitat de l’alum-
nat. A més, vetllem per garantir un clima 
emocionalment favorable al ple desenvo-
lupament de cada alumne/a i fomentem 
el diàleg entre alumnes, pares i personal 
de l’escola entenent que tots compartim 
el mateix objectiu. 

• Un projecte educatiu propi, que garanteix 
la continuïtat d’una línia pedagògica durant 
tot el procés educatiu i que té un objectiu 
comú: aconseguir l’excel·lència educativa. 
-  Escola privada: considerem que l’escola pri-

vada és la millor garantia d’un projecte edu-
catiu propi, independent, estable i continuat. 

-  Escola laica i aconfessional: donem resposta 
a la demanda de les famílies que volen per 
als seus fills i filles un espai educatiu on es 
fomenti el coneixement i el respecte pels 
diversos corrents de pensament filosòfic, 
religiós i espiritual.

-  Escola que fomenta la cultura catalana: 
el català queda establert com a llengua 
vehicular del centre; el castellà i l’anglès 
són els altres idiomes treballats a l’es-
cola dels quals cal assolir el domini. La 
definició de l’Estel com a escola catalana, 
suposa la voluntat d’inserir-nos en el 
conjunt de l’Estat espanyol i dins d’un 
àmbit europeu i mundial, fugint d’un 
tractament massa localista de la llengua 
i del coneixement històric, geogràfic i 
cultural de Catalunya. 

-  Escola pluralista: oferim una base de co-
neixements sòlida, àmplia i profunda en 
els àmbits artístic i de les humanitats amb 
la finalitat de fomentar el gust pel coneixe-
ment de les arts, la música, la literatura i el 
respecte a la diversitat cultural com a valors 
fonamentals.

-  Escola activa: fomentem valors, acti-
tuds i metodologies d’ensenyament/
aprenentatge que afavoreixen la curio-
sitat intel·lectual, l’afany de superació i 
millora personal, la capacitat de treball 
en grup, l’adquisició d’actituds i coneixe-
ments científics sòlidament consolidats 
i el domini de les noves tecnologies com 
a eines d’aprenentatge i de transmissió 
de coneixements.

Des de la seva fundació, es caracteritza per la voluntat de mantenir els valors propis del centre

Escola Estel

e
Escola Estel
C/ Capmany, 33 - 37 
08201 Sabadell 
Tel: 937 256 559
Email: info@escolaestel.com
www.escolaestel.com
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Titulacions de la Universitat de Lleida
ARTS I HUMANITATS
Comunicaci— i Periodisme Audiovisuals
Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispˆnics: Llengua i Literatura
Geografia i Ordenaci— del Territori
Hist˜ria
Hist˜ria de lÕArt

CIéNCIES
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia dÕAliments
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)

CIéNCIES DE LA SALUT
Ciència i Salut Animal
Ciències Biomèdiques
Ciències de lÕActivitat F’sica i de lÕEsport
Fisioterˆpia
Infermeria
Medicina
Nutrici— Humana i Dietètica
Psicologia

CIéNCIES SOCIALS I JURêDIQUES
Administraci— i Direcci— dÕEmpreses
Dret
Educaci— Infantil
Educaci— Primˆria
Educaci— Social
Relacions Laborals i Recursos Humans
Treball Social
Turisme

ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Enginyeria Agrˆria i Alimentˆria
Enginyeria de lÕEdificaci—
Enginyeria en Electr˜nica Industrial 
   i Automˆtica
Enginyeria Forestal
Enginyeria Informˆtica
Enginyeria Mecˆnica

www.udl.cat  pdi@seu.udl.cat  Tel. 902 507 205

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210x148,5.pdf   1   23/12/10   12:29

-  Escola que prioritza la formació 
de l’alumne/a com a persona: 
eduquem a partir d’uns valors 
que integren la formació èti-
ca, cívica i intel·lectual de cada 
alumne/a, de manera que tingui 
interioritzades i assolides com a 
hàbits les normes d’educació, ci-
visme i respecte que el permetin 
viure i conviure en societat.

 
• Un equip de persones que com-
partim aquest projecte i treballem 
a fons des de tots els àmbits per 
dur-lo a terme diàriament amb 
la màxima professionalitat i de-
dicació.

• Un tractament molt persona-
litzat de l’alumnat, per tal d’acon-
seguir que cada alumne/a arribi a 
desenvolupar tot el seu potencial 

humà i una relació dinàmica en-
tre famílies i escola, que permet 
complementar-nos en l’educació 
dels infants i adolescents. Aquesta 
opció pedagògica implica una cura 
especial al tractament de l’Atenció 
a la Diversitat que a la nostra esco-
la es basa en integrar els alumnes 
amb dificultats en el procés de for-
mació i aprenentatge i també els/
les que es mostren especialment 
dotats per a qualsevol de les ma-
tèries que formen el currículum 
escolar. També inclou la creació 
de la figura d’una coordinadora 
d’Atenció a la Diversitat i d’Alum-
nat amb Necessitats Educatives 
Especifiques, que actua de manera 
coordinada amb la resta de l’equip 
docent, amb el psicòleg de l’escola 
i amb els/les professionals de la 
nostra EAP. l
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Una educació de famílies per a famílies

Escola Infantil La Farga

L’any 1999 va néixer La Farga In-
fantil a Valldoreix per donar res-
posta a la demanda de les famílies 
i dels antics alumnes que volien 

una educació de qualitat per als seus fills 
i filles d’entre 0 i 6 anys.

La Farga Infantil combina experiència 
i innovació. Afrontem els nous reptes 
de l'educació amb l'avantatge que donen 
els 40 anys de tradició educativa de La 
Farga, sumats a la innovació i recerca 
educativa que ens caracteritzen. Des de 
l’escola, considerem que educar és molt 
més que transmetre coneixements. En 
aquest sentit, l’educació segueix tres ei-
xos fonamentals: una bona preparació 
acadèmica, una educació humana que 

prepara cada alumne per afrontar, amb 
autonomia i responsabilitat, totes les 
circumstàncies de la vida, i una forma-
ció cristiana i espiritual d’acord amb la 
doctrina de la fe catòlica.

Les instal·lacions de Valldoreix estan 
emmarcades en un entorn natural a l’aire 
lliure, separat dels densos nuclis urbans, 
que suposen un marc ideal per aprendre. 
Acullen alumnes de l’Escola Infantil i el 
Cicle Inicial de La Farga, fet que facilita 
un pas harmònic a la primària. Dispo-
sem de tots els detalls per tal que els més 
petits iniciïn el seu aprenentatge en un 
entorn adequat a les seves necessitats i 
que s’adapta perfectament a les diferents 
etapes educatives. 

Actualment, dels 400 alumnes del 
col·legi, més d'un 35% són fills d’antics 
alumnes. Cada cop són més els pares i 
mares antics alumnes de la Institució Fa-
miliar d’Educació que confien en el nostre 
projecte.

L’educació de qualitat és qüestió d’il·lusió
Les professores afronten els nous rep-

tes de l’educació amb il·lusió per tal d’oferir 
una educació de qualitat. I ho fan amb 
l’avantatge que els dóna pertànyer a una 
institució que compta amb una llarga ex-
periència d’innovació i recerca educativa. 

Així mateix, la Institució Familiar 
d’Educació considera prioritari el desenvo-
lupament i la formació de professorat per a 
la millora de la qualitat de l’ensenyament. 
Aprendre a ensenyar ha de ser un procés 
continu al llarg de tota la carrera docent. 

Cada alumne és únic
L’atenció personalitzada és l’eix principal 

del nostre model educatiu i és un factor que 
considerem clau per aconseguir el desenvo-
lupament de les capacitats i aptituds de cada 
alumne. La dimensió personal de cada alumne 
i la seva atenció individualitzada són factors 
clau d’una bona educació i es manifesta sovint 
en petits detalls habituals: atendre especí-
ficament les dificultats en l’aprenentatge, 
potenciar les virtuts de cada alumne, repren-
dre sempre positivament i en privat amb la 
confiança d’obtenir una millora. Per mitjà de 
la mentoria procurem conèixer bé l’alumne, 
seguir de prop el seu rendiment, orientar-lo 
en les decisions. El mentor s’entrevista periò-

F

Escola Infantil La Farga
Carrer Nicaragua 20 
09197 
Valldoreix
Barcelona
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dicament amb els pares. Parlen dels aspectes 
acadèmics, del caràcter del fill, dels hàbits, 
dels amics, de la relació amb els germans, 
en definitiva, de tots aquells aspectes que 
incideixen en la seva educació, amb la finalitat 
de concretar objectius comuns de millora.

Projecte GUIA
En la etapa de 0 a 6 anys es construeix la 
personalitat del nen, s’amplien les experi-
ències i es potencia el desenvolupament de 
totes les capacitats personals de l’alumne. 
És per això que la nostra preocupació és 
fomentar tot tipus d’activitats que ajudin 
el nen a expressar tot el seu potencial: 
intel·lectual, social i afectiu.

Projecte ATRIUM
Al projecte Atrium volem presentar 

el missatge cristià als nens, de manera 
que puguin créixer en el coneixement, 
en la fe i en l’amor de Déu des dels pri-
mers anys de la vida. El mètode utilitzat 
integra el contingut del missatge cris-
tià amb l’obertura espontània del nen 

a l’experiència del transcendent i del 
misteri de Déu. 

La pedagogia moderna subratlla la im-
portància de l’ambient per a la formació 
de l’ésser humà; l’ambient pot ajudar o, per 
contra, impedir el desenvolupament de la 
persona. És per aquest motiu que el materi-
al didàctic és de tipus sensorial, per ajudar 
al nen a interioritzar, a fer seus els diferents 
continguts i la realitat que representen.

 El nen de 2 a 6 anys té una especial ne-
cessitat de sentir-se protegit. El contingut 
del projecte Atrium té com a punt central la 
figura de Jesús el Bon Pastor. En la paràbola 
del Bon Pastor, el nen petit troba protecció, 
fidelitat i un amor personal. L’experiència 
religiosa és una experiència d’amor. L’amor 
dels seus pares és per a ell un referent sobre 
aquest tipus d’amor i ho busca en els altres. En 
paraules de Sofia Cavaletti, “la seva necessitat 
de ser estimat depèn, no tant d'una mancança 
que necessita ser satisfeta, sinó d’una riquesa 
que busca alguna cosa que li correspon”.

Apostem pel trilingüisme
El departament d'anglès d’EILF dedica 

moltes hores a l'aprenentatge de l'anglès, 
però no només dels nens, sinó també de 
mares i de professores! Cada dimecres al 
matí les professores de l’English Department 
dediquen el seu coffee break a practicar el 
seu anglès amb Vickie Teetor. Tracten molts 
temes variats útils per a la vida diària.

La nostra activitat per a mares (els pares 
també hi estan convidats!) es diu Coke and 
cookies. El tercer divendres de cada mes es 
reuneixen per parlar, explicar anècdotes, 
parlar de temes educatius i conèixer-se, etc.

Quant a l’aprenentatge dels nens, 
aquest curs hem començat a utilitzar els 
nostres materials nous per fomentar la 
conversa en anglès, a través de les nostres 
històries del mètode "Let’s have a story". 
Un punt important que s’ha de fomen-
tar és el de "English is fun", mitjançant la 
lectura, les titelles, els jocs, entre d’altres 
activitats que es fan en els diferents tallers 
de 0 a 3 anys. 

Creativitat i innovació: ATELIER
La Farga Infantil és pionera en el món 

educatiu del nostre país en optar pel tipus 
d’educació basat en la pedagogia reggiana 
i el concepte de l’Atelier. No és tan sols un 
nou enfocament metodològic o un conjunt 
de tècniques per incentivar la creativitat, 
sinó que implica una nova visió de l’esco-
la i, sobretot, una concepció diferent de la 
infància. Concretament, es tracta d’una pe-
dagogia que aposta per una concepció del 
nen i la nena com a éssers capaços, respon-
sables, portadors de coneixements, amb una 
manera personal de percebre el món i amb 
uns llenguatges propis que hem d’ajudar a 
desenvolupar. Una pedagogia que fomenta 
l’entusiasme i ganes d’aprendre dels nens i 
que, a partir del respecte, l’autonomia i la 
confiança en les seves capacitats, no pretén 
tant instruir com despertar, no pretén tant 
“posar a dintre, com treure a fora”. 

Les TAC a l’aula
Les noves tecnologies estan presents 

a l’escola com una metodologia més de 
l’aprenentatge dels alumnes. Els ordina-
dors i les pissarres digitals interactives 
són una eina més de treball, amb l’objectiu 
d’afavorir i reforçar el procés d’aprenen-
tatge del nen. l

PROJECTE EDUCATIU 
Àrees de coneixement 

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA 
Bits d’imatge i lectura, audicions musicals, 

rutes lingüístiques... 

HABILITATS NEUROLÒGIQUES 
Intel·ligència visual, tàctil i auditiva 

PSICOMOTRICITAT 
Jocs, circuits, manualitats 

DESCOBERTA 
Conèixer el món que els envolta 

MATEMÀTIQUES 
Aprendre a pensar 

AXENROOS 
Habilitats socials i emocionals 

GRIMM 
Noves tecnologies 

ATRIUM 
Transmissió de la fe 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 
Trilingüisme: català, castellà i anglès 

PLA FORMATIU 
Mitjançant consignes treballem hàbits i 

virtuts 

ATELIER 
Laboratori de creativitat 

MÚSICA 
Audicions, cançons, dansa, instruments... 
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The focus on learning outcome is one of the 
new paradigms quoted in European educa-
tional policies again and again. A number of 
various aspects could be discussed following 
up to this. It is evident that assessment in 
school is a means to snapshot the learning 
outcome of every individual student by all 
kinds of questioning and testing. The result-
ing benefits or obstacles for the individual are 
grades and certificates that might open 
or block doors to educational institutions or 
employment. 

Schools, regions and states are responsible for 
public schools and regulate the system level. 
Parents have always spread rumours about 
how good or bad the school of their child is. 
Renowned institutes and colleges have gained 
persistent fame of being excellent without any 
proof. Since the first PISA-test has gained 
public interest everyone became aware of 
different quality of school systems. League 
tables of state education have been the most 
discussed aspect of these international sur-
veys. But still there are doubts about the 
validity of figures. Evaluation of Schools 

and School systems becomes a more and 
more important strategy to control resources 
and employees in the system.

European parents are involved in these devel-
opments as stakeholders in education deciding 
the pathway of their children on the base of 
school descriptors and should be involved in 
processes of quality assurance. But hardly do 
we know what is going on behind the scenes. 
To learn more about state of the art in school 
assessment and evaluation was the aim of 
the conference.

After Johannes Theiner had welcomed the 
participants and thanked the Hungarian Min-
istry of National Resources for accepting EPA’s 
proposal Sándor Brassoi addressed welcome 
words on behalf Minister Rosza Hoffmann 
to the participants.

Then the EPA president contributed basic con-
siderations referring to the expectations of 
parents. He critically commented the words on 
which European educational policies are based 
and pointed out that the multilingual reality 

of Europe gave rise to a lot of misunderstand-
ing. So EPA’s idea to collect contributions for 
a multilingual glossary on terms in education 
came up and will be developed further.

András Benedek, president of the Hungar-
ian Pedagogical Society (MPT), outlined the 
programme of his association. He expressed his 
hope for a success of the conference and that 
the fostering of relations between EPA and 
its’ members could be achieved. At the same 
time the contact with policy makers should be 
utilised to improve the influence of stakehold-
ers on political decisions in education.

Eszter Salamon (MPT) took the chair and 
welcomed the participants and speakers.

Judit Kádárné Fülöp was announced to be 
a parent dealing with parental view. When she 
took the floor to begin her speech she revealed 
her position as being not only mother but an 
expert in the ministry. As such she was in-
volved in a new assessment process introduced 
in Hungary recently.

She referred to the different roles of assess-
ment being formative or base of grades and 
certificates. As certificates need to be seen as 
currency in the educational business their 
acceptance is limiting the learning mobility. 
Hard currency, a good reliable procedure of 
grading is the prerequisite for a fair educa-
tional system.

Parents are frequently not aware of deficits of 
their children. To provide the means the Hun-
garian government has developed a procedure 
for National Assessment of Basic Competences 
(NABC). This should provide data to benefit 
students, teachers, parents and the system.

Critical aspects about privacy of data were 
also raised. Finally the publication of school 
reports revealing significant figures of 
the average performance of students was 

International conference under the auspices of the Hungarian EU-Presidency
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of Evaluation in Europe
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mentioned. As schools start competing for 
students this information is valuable for 
parents.

A vivid discussion followed the presentation. 
The effect of school league tables was critically 
commented on the basis of Finnish experience. 
It was also mentioned that the overall impact 
of school on the quality of education was minor 
compared to other factors, first of all the role 
of parents.

Huub Kurstjens introduced CITO, the Insti-
tute for Test Development in the Netherlands. 
Being a history teacher he was involved in de-
velopment and application of novel central test 
systems to assess soft skills and competences 
covering humanistic subjects.

According to the Item Response Theory (IRT) 
the format of test patterns was a prejudice on 
the individual performance. A fair and universal 
test system thus needed to be delicately devel-
oped and qualified. He explained the European 
concept of key competences and transversal 
skills to shape the aim of school education. The 
basic concepts of the European Credit Trans-
fer System (ECTS) as applied in the Bologna 
architecture for tertiary education and the 
European Qualification Frame (EQF) for 
Lifelong Learning (LLL) were introduced to 
create a hard certification currency for learning 
mobility throughout Europe.

Again some critical contributions from the 
participants gave an interesting discussion 
prior to the coffee break.

Stefan Hopmann addressed the key topic 
of quality with regard to a fictitious Kevin, 
like the comic figure in “South Park”. Parents’ 
performance was in the first place to determine 
the academic success of their children. A huge 
impact of parental involvement and interest in 
the educational pathway cannot be balanced 
by any educational system.

It has always been noticed that grades are un-
fair since the Jesuits had introduced them in the 
16th century. But still all critical decisions within 
a student’s pathway are determined by grades. A 
number of considerations were presented regard-
ing the desired goals versus several undesired 
effects of new central testing patterns.

Hopmann concluded that a number of mecha-
nisms could be identified which keep the social 
gap or even increase it. New systems of moni-
toring could increase the pressure and chal-
lenge for “weak students” primarily. As many 
students cannot afford to learn more focusing 
on obligatory tests leads to worse performance 
in other subjects and often limits the formal 
and informal learning in creative fields.

Research had proven that documentation 
of school quality would result in even more 
students from well educated families in the 
“best schools” whereas parents who don’t care 
would accept the bad schools for their children.

Sándor Klein contributed the view of school 
psychology. He strongly focused on the qual-
ity of teaching and learning. He gave an 
impressing example of how classroom chal-
lenges differ from academic teacher training:

“A young teacher may have learned that 
teaching is like filling water into an empty 
glass. But nobody tells them that the glass 
constantly moves.”

Good teaching means to setup environments 
for good learning he continued and closed his 
lecture with brief comments on several well 
known but still not formally accepted pedagogic 
models like Steiner-Waldorf, Montessori etc.

Some considerations turned to the dilemma 
of grading. He indicated that the main 
purpose was regulating and organisational 
while the individual learner was hardly af-
fected positively. To learn from failures was 
mostly stigmatised by permanent assess-
ment. Creative and innovative learning 
on the contrary were typically based on an 
experimental approach including trial and 
error concepts.

Klein put forward several criteria how to focus 
assessment on the interest of the student to 
improve the positive impact on learning.

The last part of the lecturing programme was 
contributed by Sarolta Monorine-Papp. 
She presented a novel concept for reflecting 
and evaluating the whole process of interac-
tions in a classroom. The STEP 21 classroom 
diagnostic model was developed and imple-

mented in Hungary. It is intended to approach 
the delicate complex of situations, interactions 
and processes in a classroom with a grid of 
3x7 parameters.

In a video clip the escalation of a conflict be-
tween teacher and a student involving the 
whole social network of the class was pre-
sented and reflected among the participants. 
So it was made feasible that evaluating of 
teaching needs to be done with respect to 
numerous aspects including emotional and 
social relations.

An evening reception in Ráday utca gave room 
for numerous talks and exchange of mind be-
tween the participants.

On Saturday the participants went to the 
Madách Imre Gimnázium in Budapest.
This is a well established school with focus on 
language learning. An English teacher intro-
duced the school and its traditional ceremonies 
followed by a former student whose children 
attend the same school now.

Groups of school students joined the working 
groups to present the Gimnázium from their 
point of view and impressed with their English 
language skills. After this introduction the 
working groups took up the topics as indicated 
in the programme. Workshop documentations 
will be published later.

In the final plenary the results were briefly 
presented and discussed.

EPA-president closed the conference thank-
ing the co-organising Hungarian Pedagogic 
Society/Comenius Workshop explicitly men-
tioning the organisational work of Eszter 
Salamon and Sarolta Monorine-Papp. 
He also thanked the participants who had 
brought in not only good spirit but numerous 
active contributions.

He encouraged all participants to look at this 
event not only as talking about learning but 
as a part of all attendees’ lifelong learning 
process. He also promised to compile the re-
sults and disseminating them in an upcoming 
conference of APCCS (Malta) and a conference 
about Quality in Education organised by the 
European Youth Forum in Brussels. l
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“Cuanto más terreno hay fuera de la 
escuela, más importante es la familia”.

“Aquí y en Pekín, en familias de clase 
alta o en la escolarización de gitanos, 
en primaria, secundaria o bachillera-
to, siempre las mujeres son mejores 
alumnos que los hombres”.

Mariano Fernández Enguita, 
Catedrático de Sociología 
de la Universidad Com-
plutense de Madrid, ha 

participado en el VIII Diálogo de Edu-
cación, organizado por la confederación 
de padres de alumnos COFAPA, para 
hablar del fracaso y abandono escolar 
en nuestro país. Al acto, presidido por 
Begoña Ladrón de Guevara y moderado 
por José Manuel Prats, presidente de 
Fapel y vicepresidente de COFAPA, han 
asistido destacados representantes del 
mundo de la educación, la política y la 
cultura.

Fernández Enguita expuso durante 
su intervención que algunos de los ele-
mentos más destacados que influyen en 
el fracaso escolar son la clase social, el 
sexo y el territorio donde se habita. Sobre 
la clase social, el ponente aclaró que “no 
es la clase económica en sentido tradi-
cional, sino su componente educativo y 

cultural”. En este sentido, lo esencial es 
“el capital cultural, el capital académico 
de la familia”. 

En cuanto al factor del sexo, indi-
có que “actualmente se ha invertido la 
brecha de género. Aquí y en Pekín, en 
familias de clase alta o en la escolariza-
ción de gitanos, en primaria, secundaria 
o bachillerato, siempre las mujeres son 
mejores alumnos que los hombres”. Para 
Fernández Enguita, el territorio tam-
bién tiene su influencia y así “habría 
que estudiar a fondo las comunidades 
autónomas que sí funcionan” y puntuali-
zó que “no hay una correlación clara con 
el nivel económico de las comunidades 
autonómicas”.

También hizo referencia a la atención 
como bien escaso en nuestra sociedad: 
“antes, la escuela tenía garantizada la 
atención pero ahora tiene que competir 
con las nuevas tecnologías”.

Como factores estructurales que habría 
que tener en cuenta para solucionar el fra-
caso escolar, el ponente señaló “la absoluta 
inutilidad de la repetición”, la existencia 
de “centros desarticulados, poco eficaces 
y sin proyecto” y una profesión docente 
“sin control, ni incentivos ni deontología”.

Sobre el papel desempeñado por los 
padres y su implicación, Fernández Engui-
ta desatacó que la familia es importante 
con el apoyo del centro escolar, “lo que 
contribuye a la educación y la condicio-
na”. En este sentido, subrayó que aunque 
cada vez existen más vías de acceso a la 
información y el conocimiento, “cuanto 
más terreno hay fuera de la escuela más 
importante es la familia”.

También señaló que “la conexión del 
centro y la familia facilita el proceso edu-
cativo y ayuda al niño”. En cuanto a la 
libertad para elegir centro, el catedrático 
se mostró favorable e indicó que “parece 
difícil una sociedad en la que uno puede 
elegir trabajo, pareja o religión y no puede 
elegir escuela”. l

Rosa Belda, responsable de comunicación de COFAPA

VIII Diálogo de Educación, organizado por COFAPA

“La implicación de los padres contribuye 
a la educación de los hijos y la condiciona”
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Llibres i webs 
Padres que dejan huella
Cómo ganarse la autoridad y ser el líder de tus hijos
Bárbara Sotomayor y Alberto Masó
Edu.com
Ediciones Palabra
144 páginas

 Un llibre vivencial de fortes arrels 
experimentades i amb gran dosi d'amor.

Els problemes que sorgeixen quotidi-
anament dins la família es resolen millor 
si els pares són una autoritat per als seus 
fills. Quan els fills reben les pautes i els 
hàbits que els permeten relacionar-se 
amb els altres i situar-se al món, els esta-
ran agraïts, els veuran com a referents… 
Aquests pares tindran autoritat sobre els 
seus fills, deixaran una petjada i lideraran 
una família. l

¡Pide el cambio! 
Cartas a los jóvenes que sueñan con cambiar el mundo.
Remedios Falaguera
Prólogo: Leopoldo Abadía
Ediciones Carena
ISBN: 978-84-15021-31-5

¡Pide el cambio! no sólo sugiere a las 
nuevas generaciones de mujeres y hom-
bres que se conviertan en “ranitas sordas 
que no oigan las tonterías que se dicen por 
ahí ni escuchen las voces de los esteriliza-
dores de ilusiones”, sino que les anima a 
“pedir el cambio” para transformar esta 
sociedad en un campo fértil y limpio de 
rastrojos heredados: ¿Qué he de hacer 
para transformar el mundo? ¿Cómo? 
¿Con qué instrumentos cuento para esta 

tarea? Como afirma expresamente la autora: “Construir un mundo 
mejor está en vuestras manos. De vosotros depende hacer realidad 
vuestros sueños”. ¡Ha llegado vuestro momento! ¡Pide el cambio! l

32 ways to use Google Apps in the classroom 
(32 aplicaciones de Google Apps en Educación)
https://docs.google.com/present/view?id=ddwwqq6t_22g
7rmsjgk&authkey=COej0pME

Els pares opinen…
Prioridades educativas - Ignasi Pujol Laguna

Como padre de familia y ciudadano que paga sus impuestos, 
quiero decir que encuentro a faltar más ambición y valentía en 
todos los que formamos parte de la comunidad educativa, aunque 
es justo reconocer que toda la sociedad educa o deseduca. Opino 
que conformarse con igualar por abajo los niveles académicos 
sin motivar suficientemente la cultura del esfuerzo conduce a 
una pobreza cultural e intelectual que es prima hermana de una 
profunda crisis económica y de valores. Desgraciadamente, ya 
hace años que lo estamos comprobando.

Y no me vale que se diga que ahora tenemos más titulados 
universitarios que nunca, pues la realidad es que, en el caso de 
que encuentren pronto un trabajo, nuestros jóvenes acaban de-
sempeñando tareas que, en condiciones normales, demandarían 
un currículum muy inferior. Es un desequilibrio que se podría 
corregir con una Formación Profesional mejor relacionada con 
el mundo de la empresa. 

Por otra parte, creo que nos agotamos motivando el esfuerzo 
y jaleando los triunfos deportivos que llevan a nuestro país a lo 
más alto en motociclismo, tenis, fútbol, automovilismo, balon-
cesto, ciclismo… Son una alegría para todos, por supuesto, pero 
desgraciadamente no se recogen frutos, a ese nivel internacional 
y con ese estupendo derroche de pasión, en las diversas ciencias, 
artes o letras.

¡Algo más habrá que hacer! Y tengo entendido que políticos 
del ramo, como, por ejemplo, la Sra. Irene Rigau, tienen claro 
que es preciso ser audaces para estimular la excelencia con un 
plan global y exigente, con dosis de creatividad y realismo, ya en 
los niveles obligatorios de la enseñanza. Pues le auguro un gran 
éxito, y un gran beneficio para los ciudadanos, si es constante y 
no se queda en objetivos cortoplacistas, y si los demás priorizan 
los esfuerzos en optimizar nuestro sistema educativo, evitando 
guerras ideológicas que tanto tiempo y tantos recursos ya nos 
han hecho perder. l

L'uniforme escolar - Eva Maria Bas Ciutad
Les mares i els pares de família sabem bé què significa tenir 

ben amarrat el tema econòmic i les previsions pel que fa a despeses 
de roba, llibres, materials o calçat dels nostres fills. Respecte a les 
peces de vestir que s’utilitzen diàriament en els centres escolars, 
m'ha sorprès gratament que molts ara vulguin fer de la necessitat 
virtut. Fins i tot veus autoritzades han vist oportú que es plantegi 
sense prejudicis l’oportunitat que en qualsevol col·legi, públic o 
privat, es pugui optar per l'uniforme com a indumentària habitual.

Hi estic totalment d’acord, i ho dic per experiència. Opino 
que la logística diària de moltes famílies milloraria, que ja prou 
dificultats tenim. Fins i tot penso que establir l'uniforme com a 
peça habitual per a nois i noies en els seus anys d’escolarització 
obligatòria seria un bon mitjà per educar en un consum respon-
sable, per centrar-se més en el treball, per allunyar l’esclavitud 
que, per poc que ens descurem, imposen les marques o les modes. 

I com que hi ha temps per a tot, els nois i noies ja tenen els 
caps de setmana per matisar les seves preferències en el vestu-
ari. Llavors, fins i tot sent molt moderns, s’animaran a vestir-se 
pensant en els altres, respectant i fent-se respectar. I, de pas, 
assentaran la seva pròpia imatge. l
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Quin és l’impacte del desenvolupament 
tecnològic en l’ensenyament escolar? 
Com ha influït la innovació tecnològica 
en l’ensenyament escolar i en la recer-
ca de l’excel·lència educativa? 

La innovació tecnològica ens ha de por-
tar innovació pedagògica. L’ús de la tecnolo-
gia en educació és incompatible amb els usos 
de l’escola tradicional on l’aprenentatge es 
basa en la recepció passiva d’un contingut 
i la seva reproducció exacta en un examen.

Les TIC en educació, ara ja anomenades 
TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 
Coneixement), són motor d’innovació. El 
seu ús en educació propicia el canvi meto-
dològic necessari per passar de la pedagogia 
tradicional a un model molt més proper a les 
necessitats actuals dels alumnes, en concret:
• El treball competencial
• L’autonomia personal
• El treball col·laboratiu

Les TIC en l’ensenyament: possibilitats 
i reptes.

Les possibilitats encara estan per desco-
brir. Actualment només veiem la punta de 
l’iceberg. El sector educatiu és molt resis-
tent al canvi. Fa falta formació del professo-
rat. Fins ara aquesta formació s’ha centrat 
en la formació tecnològica, però s’ha vist 
que no és suficient. Cal una formació que 
busqui la renovació pedagògica del profes-
sorat, que propiciï un ús de la tecnologia 
des d’una perspectiva innovadora.

Un altre sector molt resistent al canvi és 
el sector editorial. No hi ha encara contin-
guts suficients de qualitat. Hem assistit els 
últims dos anys a la implantació del projecte 
“Escuela 2.0”, a Catalunya anomenat “Projec-
te 1x1”. En aquest projecte, les editorials van 
tenir un repte molt important que va ser la 
creació de llibres digitals per desenvolupar 
els continguts de les diferents àrees des d’un 
portàtil personal de cada alumne. El resultat, 
de moment, no ha estat òptim, i els llibres 
digitals han passat a ser uns PDFs estàtics 
amb els mateixos continguts de les edici-
ons impreses. Encara queda molt camí per 

recórrer pel que fa al disseny de continguts 
digitals que s’adaptin a una metodologia 
innovadora.

Finalment, m’agradaria destacar un dels 
reptes que a mi em semblen més importants. 
La nostra societat cada vegada és més diversa. 
Les escoles en són una mostra. A les aules s’ha 
d’atendre una gran diversitat de necessitats 
requerides pels alumnes. El professorat no 
sempre pot assumir aquest repte per falta de 
temps i de recursos. L’ús de la tecnologia pot 
ajudar al fet que cada alumne pugui fer allò 
que necessita de forma simultània a la resta de 
companys de l’aula. La tecnologia pot arribar a 
ser un important aliat del professorat sempre 
que el professorat estigui format i disposi dels 
recursos digitals adequats.

Quines són els principals riscos?
El principal risc que estem vivint actu-

alment és el mal ús, des del punt de vista 
metodològic, de la tecnologia. Repetir els 
mateixos esquemes de l’escola tradicional. 
Posaré un exemple: totes les aules de Ca-
talunya comencen a disposar, en un elevat 
percentatge, de Pissarres Digitals Interac-
tives (PDI). Els professors fan cursos per 
saber utilitzar aquesta innovadora eina. El 
resultat és que s’ha introduït la tecnologia 
però no s’ha canviat la metodologia. Els 
professors continuen fent classes magis-
trals agafant el paper protagonista i els 
alumnes continuen assumint un rol passiu, 
escoltant el que el professor explica. El que 
passa és que ara el professor fa la classe amb 
un Power Point que projecta sobre la PDI.

Un altre risc és la falta de criteri que tenen 
els alumnes en l’ús d’Internet. Hem de pensar 
que els alumnes (natius digitals) tenen una 
gran destresa digital molt superior a la dels 
seus professors (immigrants digitals), però 
no tenen la competència digital assolida, i 
en aquest sentit pares i professors haurien 
de formar els alumnes, però la realitat és que 
no s’està fent. Apareix així una nova cate-
goria, “orfes digitals”, que s’afegeix a les ja 
tradicionals categories de natius digitals i 
immigrants digitals.

En quin sentit està canviant la tasca 
del professor? I la de l’alumne?

El paper de l’escola està canviant. Tradi-
cionalment, l’escola era la transmissora del 
coneixement. El que s’aprenia a l’escola i la 
universitat possiblement constituïa la base 
del coneixement per a la resta de la vida.

Però ara estem davant d’un escenari 
molt diferent. L’accés a la informació és 
immediat i s’accedeix a una quantitat d’in-
formació enorme. Els coneixements que-
den obsolets i s’actualitzen a una velocitat 
de vertigen. Es fa necessari l’aprenentatge 
al llarg de la vida. Per tot això, el paper 
que ha d’assumir l’escola és radicalment 
diferent del que ha assumit durant segles, 
i aquest canvi no és fàcil.

El canvi metodològic que propicien les 
noves tecnologies ha de buscar el canvi de 
rol del professor i de l’alumne. L’alumne ha 
de ser cada vegada més protagonista del 
seu propi aprenentatge, els coneixements 
adquirits l’han de fer competent per a la 
vida real, l’alumne ha de ser cada vegada 
més autònom i ha de saber treballar en 
equip. La competència comunicativa en 
diferents llengües i la competència digi-
tal esdevenen del tot imprescindibles. Els 
professors, per la seva banda, han de saber 
guiar els alumnes. El professorat ja no pot 
assumir el paper de transmissor de la in-
formació, sinó que passa a ser un guia, un 
facilitador, del procés d’aprenentatge dels 
seus alumnes. 

Avui en dia, els alumnes poden trobar 
documentació dels temes que estudien 
a la xarxa, però com s’ha d’ajudar a 
l’alumne perquè trobi els recursos i 
les fonts adequades?

Algunes de les tècniques que millors resul-
tats estan donant als professors i als alumnes 
es basen en la selecció prèvia dels continguts 
amb què els alumnes treballaran.

Posar els alumnes davant d’un ordina-
dor i demanar que busquin amb Google 
sobre un tema pot arribar a ser una pèrdua 
de temps immensa. Per poder ser eficaços 

Professor expert en TIC de la Facultat d’Educació de la UIC

Entrevista a José Manuel López Potente

Reportatge especial: tecnologia a les aules
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i eficients cal preparar convenientment el 
treball de l’alumne. La guia del professor 
és imprescindible. Una metodologia de 
treball, que pot il·lustrar el que aquí estic 
dient, seria l’ús de webquestes.

Aquesta tècnica de treball consisteix en 
una investigació que realitzen els alumnes 
utilitzant Internet com a eina principal 
d’accés a la informació. És una investi-
gació perquè el professor no explica els 
conceptes de forma tradicional, són els 
alumnes els que busquen informació i la 
transformen en coneixement.

Per fer això, els alumnes treballen 
de forma col·laborativa, en equip, i van 
resolent qüestions més o menys compli-
cades que el professor els ha plantejat. 
Però al mateix temps que el professor 
planteja un tema de treball, proporciona 
també una selecció de recursos web on 
els alumnes poden trobar informació 
fiable.

Com es poden utilitzar eficientment els 
recursos tecnològics per desenvolupar 
noves habilitats? 

Estem preparant alumnes que hauran 
de resoldre problemes que encara no sa-
bem que són problemes. Estem preparant 
alumnes que, en la seva majoria, treballaran 
en professions que encara no existeixen.

El repte que tenim davant no és tant el 
d’oferir una sòlida formació professional; 
més aviat hem de preparar els nostres alum-
nes per assolir els reptes de la seva vida futu-
ra. Capacitat d’adaptació a situacions noves, 
capacitat de formar-se al llarg de tota la vida, 
sabent que no sempre es podrà fer aquesta 
formació assistint de forma presencial a una 
institució educativa tradicional.

Concretament, a la UIC, quines eines s’uti-
litzen: canó, ordinadors, Intranet, pissarres 
interactives, software per l'aprenentatge 
de lectura digital, etc.? Quines considera 
que són més útils i per a quins objectius? 

Pel que fa als estudis d’Educació, els 
alumnes han de poder incorporar-se a la 
vida professional amb domini i coneixe-
ment de totes les eines TAC que poden 
ser útils per a la seva tasca professional.

La veritat és que encara els recursos 
que tenim a la Facultat d’Educació no 
són tant complets com voldríem. Però 
aquesta és una realitat de moltes esco-
les. És per això que jo, personalment, 
em decanto per l’ús d’eines molt inno-
vadores i lliures. Els futurs professors 
podran utilitzar aquestes eines amb els 
seus propis alumnes sigui quina sigui 
la tecnologia que es trobin a l’escola on 
treballin. 

Un exemple seria l’ús d’eines basades 
en el núvol (cloud computing), com Google 
Apps, que ofereixen un gran ventall de 
possibilitats sense necessitat de pagament 
de llicències o de tenir res instal·lat a l’or-
dinador. l

Saps quina és la millor recepta per a la teva salut?
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Una assegurança de salut de qualitat
Cobertures de medicina preventiva.
El ventall més ampli de prestacions
(cobreix tractaments que altres entitats no donen).

Sense lletra petita
No enganyem amb ofertes comercials
que suposen no donar o limitar serveis sanitaris.

Amb el quadre mèdic més ampli
Quadre mèdic a tota Espanya amb els millors professionals.

I a un bon preu
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¿Cómo valora el uso de la tecnología para 
los alumnos que necesiten una educación 
especial TDAH, dislexia…?

Los niños o personas con necesidades 
especiales, ya sean temporales o perma-
nentes, físicas, psíquicas, sensoriales, afec-
tivo-emocionales o inadaptación (cultural, 
lingüística, etc.), han estado utilizando 
estos recursos desde hace muchos años; 
comprobando no sólo la ayuda que les pro-
porcionaba para el proceso de enseñanza/
aprendizaje, sino para tareas diarias (como 

las agendas), la comunicación o la misma 
comprensión.

Cuando utilizamos un recurso por primera 
vez buscamos que al alumno le resulte novedoso 
para captar su atención. Con las TIC no sólo la 
captaremos sino que hay herramientas para 
centrar la atención (el buen uso de los refuerzos, 
el aumento de las repeticiones, herramientas 
específicas, simuladores, entre otras). Al tra-
bajar con una diversidad de lenguajes, ya sea 
icónico, visual, auditivo, etcétera conseguiremos 
la comprensión de diferentes conceptos más 
abstractos (como son los conceptos temporales, 
por ejemplo). La variedad de colores, los sonidos 
o los movimientos y el manejo de éstos resulta 
motivador para el alumno, que puede recibir la 
información por diferentes vías y requiere de su 
interactividad. Enriquece su uso la adaptabilidad 
en los contenidos que trabajamos (hacer zoom, 
trabajar con imágenes reales modificables, los 
colores, fondos, tamaños, personalizaciones…). 

Pero, sobre todo, el uso de las TIC facilitan la au-
tonomía personal desde edades muy tempranas, 
ya que el niño puede poner en funcionamiento 
parte del mecanismo ayudando al refuerzo, 
también del autoconcepto, y mejorando la in-
teracción y la comunicación. 
En este momento en el que se está apos-
tando por la escuela inclusiva, es decir, que 
convivan en la misma aula alumnos con 
diferentes ritmos de aprendizaje, ¿cómo 
puede ayudar la tecnología a llevar dife-
rentes ritmos de aprendizaje y capacidades 
de aprendizaje dentro de una misma clase 
y a llevar el curso con normalidad?
Antes los profesores tenían la llave del cono-
cimiento, ahora todo está escrito, todo es ac-
cesible y se puede buscar. A los docentes les 
queda la metodología. No debemos pensar que 
las TIC, ahora denominadas TAC (Tecnologías 
del Aprendizaje del Conocimiento), nos traen 
el cambio metodológico, sino al contrario, el 

Entrevista a Lara Romero, departamento 
de Formación de StudyPLAN
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cambio metodológico se ve arropado por las TIC 
que ayudan en este proceso. Podremos realizar 
actividades diferentes en el mismo momento, 
propiciando la adaptación de las necesidades 
en su personalización y diversificación. 
¿Cómo ha cambiado la tecnología el trabajo 
del profesor?

Principalmente en una necesidad de for-
mación continua en el uso de las herramientas 
y cómo llevarlas al aula; en la metodología. La 
profesión docente se va haciendo más abierta, 
saliendo de las cuatro paredes del aula, traba-
jando de manera colaborativa con docentes de 
otros centros (lo vemos de manera diaria en 
redes sociales como Twitter), en saberse leídos, 
comentados a través de blog, wikis, ayudándose 
a través de tutoriales, jornadas, encuentros.
¿Y el de los alumnos?

Nuestros alumnos tienen mucha más 
tecnología que nosotros, desde sus primeros 
años. Para ellos la novedad es poder utilizarla 
de manera educativa. Las grandes ventajas 
estriban en hacer personas curiosas, globales, 
abiertas a descubrir y aprender; acordes a las 
necesidades con las que se encuentran. A través 
de las TIC siempre hay algo que buscar y algo 
que encontrar.

¿Qué ventajas y que inconvenientes pre-
senta?

Ventajas, todas; inconvenientes, no saber 
utilizarlas correctamente y el tiempo de for-
mación, pruebas, ensayo y error que implica. 
Pero como todo en la vida, nada está hecho 
ni sabremos si tendremos los resultados que 
queremos hasta que no lo utilizamos. Seguro 
que nos sorprendemos de todo lo que pode-
mos obtener. 
¿Cree que los alumnos prestan más aten-
ción en las lecciones cuando se basan en 
software y no en libros?
Por supuesto, la información llega por vías 
diferentes y se propicia la investigación. 
Pero no se trata sólo de captar la atención 
sino que, a través de la investigación, esta 
información se convierta en conocimiento. 
No se trata de utilizar sólo software. Cuan-
do hablamos de TIC estamos integrando 
pizarras digitales, tabletas, ordenadores, 
visualizadores, sistemas de respuesta, las 
herramientas de la Web 2.0... estamos 
abriendo las puertas de la clase y sus men-
tes. Podemos llevarlos a museos, visitas 
virtuales debajo del mar, construir edificios 
en 3D, simulaciones… evidentemente esta 

cantidad de recursos nos da más posibili-
dades que un libro de texto.
¿Cree que la tecnología digital ayuda?
De la misma manera que ayuda en nuestra 
vida diaria para organizarnos, comunicarnos, 
informarnos. ¿Por qué no en educación? Si 
han ido aconteciendo en todo los que nos 
rodea. Recordemos hospitales o tiendas de 
hace 50 años y las diferencias en recursos 
tecnológicos son palpables. La pregunta 
no es si nos ayuda, porque comprobamos 
diariamente que sí es así. Lo que llamamos 
nosotros nuevas tecnologías son herramien-
tas de hace más de 10 años (sé que me quedo 
corta) y seguimos llamándolas así.
¿Considera conveniente y positivo que 
los alumnos, en vez de tener una agenda 
propia, tengan agendas virtuales que 
los avisen de todo lo que deben hacer?
Lo que cambia no son en sí nuestros actos 
sino el formato que utilizamos. Organizar 
nuestras tareas nos crea un orden, concep-
tos, etc. Lo que nos ofrecen las agendas es 
facilitar la organización y que ésta pueda 
ser consultada y compartida fácilmente. 
Si utilizamos una agenda virtual es por las 
funciones añadidas que vamos a tener. l
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L’arribada de les noves tecnologies a 
l’aula han suposat un avenç impor-
tant a les nostres escoles. D'una 
banda, ajuden a desenvolupar la 

competència comunicativa lingüística i au-
diovisual i el tractament de la informació i 
la competència digital, competències bàsi-
ques tal i com contempla el nou currículum 
de primària. De l'altra, amb les noves tecno-
logies s’adapta l’entorn d’aprenentatge dels 
nens a la realitat que els envolta i es poden 
diversificar els recursos per motivar-los. 
Al mateix temps, s’aconsegueix arribar als 
diferents canals relacionats amb la intel-
ligència; visuals: mitjançant l’exposició de 
fotografies, vídeos, documentals o presen-
tacions de diapositives; auditius: mitjançant 
l’àudio i els aprenentatges cinestèsics, que 
ajuden a participar activament en el procés 
de memorització i associació d’idees. 

Aquest avenç és un pas imprescindible 
en una societat en què els nens, que han 
nascut a l'era digital, utilitzen la tecnologia 
diàriament i és per a ells un procés natural, 
senzill i intuïtiu. 

Ara bé, mai hem de veure les noves 
tecnologies com a única eina d’aprenen-
tatge, ja que sempre caldrà combinar-
les amb la lectura, activitats manuals, 
consulta de llibres, observacions, crea-
tivitat... L’important és aconseguir un 
equilibri entre els diferents instruments 
d’aprenentatge. 

La tecnologia és una bona eina per 
informar-se, aprendre i comunicar-se, 
però tot i les seves grans possibilitats 
els educadors hem d’ensenyar als nadius 
digitals a saber seleccionar, aprofundir i 

interpretar la informació que es troben per 
Internet. Per això cal acompanyar-los en la 
utilització de la tecnologia i ensenyar-los 
a ser crítics amb la informació que tenen 
al seu abast. 

L’ordinador a l’aula pot ésser útil per 
acabar d’assolir determinats aprenentatges 
que ja s’han treballat prèviament o que es 
treballaran a posteriori amb altres suports. 
L’òptim és utilitzar l’eina a classe amb un 
projector i, en algunes sessions setmanals, 
tenir-hi accés individualment.

A la xarxa hi trobem bons materials 
seleccionats per entitats educatives que 

tenen relació amb el currículum d’edu-
cació: edu365, que ofereix als alumnes 
un conjunt de serveis interactius i per-
sonalitzats; Xim i Xesca, una web pensa-
da per fomentar la lectura que combina 
els avantatges de les noves tecnologies 
amb els de gaudir del llibre imprès; That 
Quiz, amb molts exercicis de matemà-
tiques… 

Podem concloure que la utilització 
de noves tecnologies pot tenir molts 
avantatges sempre que se’n faci un bon 
ús, i mai com a única eina d’aprenen-
tatge. l

La tecnologia a les aules 
d’educació primària
Neus Grau, mestra de primària
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