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Educar valors amb les
pantalles
Josep Manuel Prats President de Fapel

E

ducar valors i pantalles poden
semblar conceptes antagònics,
però creiem fermament que hem
d’encarar aquesta aparent dicotomia d’una manera positiva i constructiva,
optimista. Els pares i les mares tenim el
dret i el deure d’educar els nostres fills i
filles amb l’escala i en els valors que hem
establert com a família, en el nostre projecte
familiar. I les eines que tenim per tenir èxit
en aquesta fantàstica tasca educativa són
les de sempre: amor, formació, coherència
i temps.
Cada època té la seva “nova tecnologia”,
amb la qual els infants i els joves flirtegen immediatament, i els grans la veuen
i viuen amb recel. Va ser l’escriptura, la
ràdio, la televisió... i ara toca un “tot plegat”: Internet i les pantalles. La velocitat
dels canvis és vertiginosa i la nostra capacitat d’assumir-los i d’adaptar-nos-hi és
un repte apassionant. És veritat que, com
cada nova revolució, la Revolució Digital
crea un canvi, una cultura nova i desconeguda, noves paraules i noves pautes de
comportament personal, familiar i social a
les quals cal adaptar-se com a protagonistes. Això no és ni bo ni dolent. Tot depèn
de l’ús que es faci de cadascun d’aquests
factors. Com es diu per Internet: “el problema no és la màquina, sinó l’home que
la fa servir”.
Conèixer-les, saber manejar-les i aprofitar
aquestes noves tecnologies per millorar les
relacions personals, familiars i socials és
un gran repte que val la pena. Sobretot si

tenim fills o estem en contacte amb joves
i adolescents, als quals haurem d’ensenyar
l’ús correcte per estar en contacte, per fer
nous amics, per buscar informació, per
baixar-se i escoltar música i, en general,
per desenvolupar la seva pròpia cultura.
Aprofitem aquesta nova embranzida tecnològica per formar-nos, educar els nostres fills i dedicar-los temps. I no cal estar
a l’última, tot i que tot es complica cada
cop més. Món real i món virtual són ara,
per als nostres fills i filles, un tot en el qual
es belluguen, entren i surten amb facilitat i sense importar si és real o virtual. Per
tant, cal seguir educant segons un seguit
de principis, cada família amb el seu propi
estil, que facin de la responsabilitat personal una bona base de la seva llibertat. Els
hem d’educar perquè sàpiguen distingir i
entendre l’abast dels seus actes i de les seves conseqüències.
I malgrat tota la tecnologia i les pantalles,
no renunciem al fet que els nostres fills
llegeixin força, que comprenguin la narrativa d’una bona pel·lícula, que valorin la
companyia de les persones i els valors que
mútuament s’aporten, que sàpiguen pensar, que sàpiguen fer coses i anar pel món
amb llibertat i responsabilitat.
Avui són les pantalles, però demà mateix
serà una altra cosa. Eduquem des de la
família la seva intimitat, el seu caràcter, i
seran forts per afrontar qualsevol repte de
futur. No és fàcil, però amb amor, formació, coherència i temps, és possible. g
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Què fer amb la innovació tecnològica?

É

s un fet, des de fa anys, que la innovació tecnològica associada a
la informació i la comunicació va
sempre per davant dels canvis socials i que, per tant, és posada a disposició
de la societat molt abans que els seus efectes a curt, mitjà i llarg termini puguin ser

coneguts, especialment els potencialment
perillosos. Si ho comparéssim amb el sector
dels productes farmacèutics, veuríem de seguida les diferències. Per poder posar un nou
fàrmac a disposició dels ciutadans, no només

és necessari conèixer i demostrar quines són
les seves propietats curatives o pal·liatives
sinó que, a més, és imprescindible haver fet
uns costosos i llarguíssims estudis per deixar
fora de tot dubte que no tenen cap efecte
secundari perillós per a la salut. Això fa que
des que es comença a pensar en un de nou,
poden passar fins a 15 anys fins que surti al
mercat. És possible que això sigui una exageració i que no sigui necessari en el cas de
les NTIC (acrònim de Noves Tecnologies
de la Informació i la Comunicació) però, en
tot cas, sí que seria bo que tots fóssim més
conscients que qualsevol innovació tecnològica que surt “al mercat” i té èxit, al costat
dels seus efectes positius, en té d’altres que
no són tan coneguts i que probablement poden, en certs casos, ser perillosos. I encara
és més important ser conscients que, si bé
un adult pot estar més o menys preparat per
assumir aquestes novetats, no és en absolut
així en el cas dels menors d’edat. I això no
només és qüestió del “què”, sinó també de
la manera com s’administra i les precaucions
que es prenen a l’hora de consumir-les. De
la mateixa manera que tot nou producte farmacèutic surt al mercat amb un prospecte,

en el qual es donen amb molta precisió les
instruccions d’ús —i que tots som conscients que hem de seguir religiosament—,
caldria tenir igual de clar com procedir en el
cas de les NTIC. Hem de saber quins són els
moments adequats per consumir-les, quines
són les dosis apropiades per a cada edat, si
han d’anar acompanyades de determinades
precaucions, quines són les seves incompatibilitats, quins són els efectes secundaris
potencialment perillosos i quins han de ser
els procediments en cas d’intoxicació. Sembla difícil que ara per ara obliguem les empreses a llançar totes aquestes novetats “amb
prospectes”, i encara sembla més difícil que
aconseguim “posar-hi límits” i vetar-les als
nostres fills, així que només ens queda estar al cas i, primer, aprendre com s’han
d’utilitzar i, després, ensenyar els nostres
fills a fer-ho. El contrari és tan irresponsable
com deixar a les seves mans el darrer fàrmac
que ha estat llançat. En les properes pàgines hi ha un bon recull de recomanacions
sobre com els nostres fills han d’utilitzar els
mòbils, Internet, els jocs d’atzar o les xarxes
socials i com han de disposar-ne sense perill.
Preneu-ne bona nota. g

Mòbils: el món a la butxaca
Jesús Carilla - Foro Generaciones Interactivas - www.generacionesinteractivas.org

É

s evident que les possibilitats dels
telèfons mòbils actuals superen
àmpliament la finalitat inicial
d’aquests dispositius, que és, no
ho oblidem, parlar per telèfon. De fet, els
adolescents fan servir els telèfons per enviar
missatges, per fer fotos i gravar vídeos, per
escoltar música, com a agenda, per jugar i,
evidentment, per navegar per Internet i accedir a les xarxes socials. Donat que aquestes funcionalitats augmenten dia rere dia,
podem dir que els joves porten a la butxaca
tot un món, que té coses bones i d’altres
que no ho són tant.
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En primer lloc cal considerar que aquests
aparells tenen una àmplia difusió entre els
nostres adolescents. Gairebé el 90 % dels
nois de 15 anys i el 95 % de les noies de
la mateixa edat tenen un telèfon mòbil. I
d’aquests, la majoria ja el tenien en acabar
l’etapa d’educació primària. De fet, en alguns casos és un regal de primera comunió.

col·legi i surten tard poden avisar, si els
passa alguna cosa podran trucar... Són arguments davant dels quals pocs pares es
resisteixen. Encara que acceptem aquest
raonament com a inevitable, sembla que
no cal un telèfon intel·ligent de darrera
generació per aconseguir saber on paren el
nostres fills.

Per què accedeixen a edats tan primerenques i de manera tan massiva a aquest dispositiu? Doncs perquè dóna una sensació
de seguretat als pares: poden saber on és
el seu fill, els dies que fan extraescolar al

Realment l’ús més habitual que fan els menors
del seu mòbil és comunicar-se, no amb els seus
pares, sinó amb amics i amigues. En aquest
sentit, els diferents serveis de xat arrasen: el
xat de BlackBerry, el famosíssim WhatsApp i
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l’accés a les diverses xarxes socials possibiliten
una comunicació en qualsevol lloc i en qualsevol moment entre nois i noies.
Tot això implica alguns possibles riscos que
caldrà considerar. Un primer aspecte és el
temps d’ús dels mòbils. Si mirem enquestes
sobre aquest tema, veurem que el més habitual és que un adolescent no apagui mai el
seu telèfon. Menys de la meitat ho fan a classe
(potser més per una reglamentació del centre
que per convenciment que sigui una possible distracció); només un 20 % l’apaguen
quan estan estudiant, i 3 de cada 4 el tenen
obert i accessible de nit. Un cop al llit, és fàcil d’amagar i no és estrany que puguin estar
connectats fins a hores no recomanables. Evidentment, el dia següent tindran un rendiment escolar baix perquè tindran son.
Un altre mal ús dels mòbils faria referència
a la publicació de material ofensiu respecte
a d’altres persones. És molt fàcil enregistrar
imatges (en fotografia o vídeo) de situacions
més o menys divertides, que poden ser al ciberespai en pocs instants, amb una gran capa-

citat de difusió i la impossibilitat d’aconseguir
que desapareguin. Bromes de mal gust a
companys o a professors, difusió de rumors
amb mala intenció o imatges personals on
es descuida la intimitat, entre d’altres, poden
difondre’s amb molta facilitat.
Què podem fer com a pares? Com podem ajudar els nostres fills? Em sembla que un primer
pas seria plantejar-se l’edat en què els facilitem
l’accés a aquest dispositiu, quin tipus de telèfon
serà el primer i com se’n mantindrà l’ús. Segurament no cal tenir un mòbil als 10 anys, i molt
menys un mòbil d’altes prestacions. De la mateixa manera que és bo començar conduint un
cotxe de segona mà, que el primer mòbil sigui
un telèfon només per fer trucades (sí, encara
existeixen) possibilitarà una adquisició de bons
hàbits pel que fa al seu ús.
També és molt important exercir una mediació activa. Un cop hem considerat que el
nostre fill ja pot tenir un telèfon intel·ligent,
hem de continuar implicant-nos en l’ús que
en farà: el temps que li pot dedicar, normes
d’educació en la seva utilització, la importàn-

cia de no difondre imatges d’altres persones
sense el seu consentiment, etc. I no hem
d’oblidar que la gestió econòmica del manteniment de les funcions de l’aparell pot ser una
bona manera d’educar.

Finalment, no hem d’oblidar que el nostre
exemple en l’ús del telèfon mòbil és molt
important: com i quan cal apagar-lo, com
i quan es responen les trucades... No aconseguirem mai un ús correcte per part dels
adolescents si nosaltres no demostrem un
domini de l’aparell. g

Los adolescentes y los juegos de azar
en Internet
María José Solé - Abogado y coordinadora del Sindicat de Pares

L

os juegos de azar son vistos como
una forma de entretenimiento para
los adultos sin connotaciones negativas y lo mismo ocurre en el mundo
de los adolescentes; también ellos creen que
son una buena forma de entretenerse solos o
con los amigos. Sin embargo, una gran proporción de gente joven tiene problemas relacionados con el uso de los juegos de azar.

Aunque el uso de los juegos de azar entre la
juventud es un problema que va en aumento,
en algunos países se considera incluso como un
problema grave de salud pública. De acuerdo
con un estudio realizado en Suecia, aproximadamente el 5 % de los chicos jugadores de entre
15 y 17 años juega lo suficiente como para ser
clasificado como jugador patológico o problemático, mientras que la correspondiente figura
entre los adultos ha sido del 2 %. Los juegos de
azar entre los adolescentes, igual que entre los
adultos, se encuentran ampliamente aceptados
en la sociedad. Estas mismas proporciones de

jugadores adolescentes se encuentran en otros
países en los que se ha estudiado esta problemática y se constata también que entre un 4 y
un 8 % de los adolescentes tienen problemas
muy serios con el juego, y que entre un 10 y un
15 % de ellos se encuentran en riesgo de tenerlo.
Los juegos de azar han llegado a ser una forma
más de entretenimiento entre los adolescentes.
Las investigaciones realizadas en Canadá y en
EE.UU., sugieren que el 80 % de los jóvenes han
jugado alguna vez en su vida. El hecho de que
esto ocurra durante la adolescencia, que es una
etapa de gran vulnerabilidad, hace que el problema sea más preocupante. Además, es complicado darse cuenta de que un adolescente tiene
un problema con el juego porque, a diferencia
de las drogas, el tabaco o el alcohol, no existen
signos visibles de consumo o intoxicación.
Estudios realizados en España y en otros países
muestran que la conducta de juego de azar se
desarrolla tempranamente. Las líneas de emer-

gencia para adictos a juegos de azar informan de
llamadas incluso de niños menores de 11 años.
Los juegos de azar se encuentran en el top ten de
las actividades más populares entre adolescentes,
como practicar deportes, escuchar música y ver
películas, y los mismos adolescentes declaran que
apostar es una actividad muy popular entre ellos.
Incluso nos hemos encontrado que el 32 % de
los adolescentes que no jugaban declararon sentir
este comportamiento de “no jugadores” como
anormal; su percepción era de una enorme
presión para comenzar a jugar. Una vez que
los niños quedan fuertemente involucrados en
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juegos de azar en línea, pueden caer en un aislamiento profundo. Además, el tiempo que esto
consume puede dañar también las relaciones
con sus amigos y la familia y seguramente
afectará a sus tareas escolares.
Los adolescentes están expuestos a los juegos de
azar de forma completamente diferente comparada con las generaciones anteriores. Por ejemplo, se invierte mucho dinero en publicidad de
juegos de azar tanto por la vía de las agencias de
comunicación como por campañas de televisión
e Internet. Los juegos de azar aparecen en la
publicidad y en los medios de comunicación
como una forma de entretenimiento, como
algo que se puede hacer con los amigos en
lugar de algo con lo que se pueda ganar dinero.
Por lo tanto, mucha gente, particularmente
jóvenes, raramente entienden los riesgos que
comportan los juegos de azar. Los efectos de
estas campañas incrementan el riesgo de los
juegos de azar entre los jóvenes y, por lo tanto,
también la prevalencia de los problemas de los
juegos de azar entre los adolescentes.

en la forma de Internet, televisión y móviles,
los cuales han incrementado radicalmente su
accesibilidad. No sabemos cómo estos grandes
cambios en el mercado de los juegos de azar y
el incremento de la exposición a los juegos de
azar han afectado y afectarán a los hábitos de
juego de los niños y de los jóvenes que están
creciendo hoy en día. En la medida en que los
juegos de azar se convierten en más accesibles
y aceptables, el comportamiento de juego y
los problemas asociados a los juegos de azar
tienden a incrementarse entre la población
adulta. Esta realidad hace que se pueda considerar que los juegos de azar son una actividad
adulta pero que, en cierta forma, invita a un
comportamiento infantil; es decir, invita a los
adultos a comportarse de forma frívola e irresponsable con el dinero.Este mensaje llega a los
adolescentes de forma extraña. Las actitudes
adultas sanas (el trabajo duro, el ahorro, etc.) no
son atractivas a consecuencia del incierto futuro
económico. Sin embargo, reciben el mensaje de
que se puede conseguir dinero, mucho dinero,
participando en juegos de azar.

Otro factor a destacar es que el mercado de
los juegos de azar en sí ha cambiado radicalmente. Continuamente surgen nuevos tipos de
juegos de azar orientados a grupos específicos
de gente, por ejemplo a los adolescentes, al
mismo tiempo que los nuevos medios de comunicación para estos tipos de juegos han surgido

Para las empresas de juegos de azar es importante que los adolescentes jueguen, porque
aunque estos no disponen de las cantidades
de que disponen los adultos para jugar ni tienen edad legal para hacerlo, son los futuros
clientes, y lo que hacen es inventar juegos de
azar para adolescentes con personajes que a

ellos les agradan con la finalidad de atraerlos.
Es relativamente simple abrir una cuenta en
línea para juegos de azar. Muchas veces su
hijo puede hacer esto simplemente a través de
una tarjeta de crédito válida. Hay centenares de
sitios que aceptan muchas formas de pago. La
mayor parte de los sitios no requieren ninguna
prueba de la fecha de nacimiento para inscribirse. Es importante mantener a sus hijos alejados
de estos sitios hablando con ellos o instalando
controles parentales o programas de vigilancia.
La mayor parte de los sitios de juegos de azar
tienen advertencias inadecuadas o difíciles
de encontrar sobre la prohibición de jugar
para menores de edad, y alrededor del 20 %
no tienen ninguna advertencia. En todos los
países está prohibido que los menores de edad
participen en juegos de azar en línea. Si los
menores juegan, a menudo no se les pagará la
cantidad que ganen debido a su edad.
Es importante hablar con los hijos sobre los
peligros y las repercusiones de los juegos de
azar en línea. No dejemos que tengan acceso a
las tarjetas de crédito. Siempre es más seguro
tener el ordenador en un área abierta de la
casa. Se debe restringir el acceso a Internet al
tiempo que los padres puedan supervisar y se
deben tener en cuenta el uso de controles parentales o de programas de filtro para limitar
el acceso a sitios inapropiados. g

Adolescents amb personalitat
L’educació del caràcter a través de la pantalla

E

Finalment, la selecció de pel·lícules, el repartiment d’actors, les frases de referència i la
qualitat de les fotografies fan molt més atractiu aquest text per als alumnes.

identifiquin com a interessant i apropiat per
a les seves pròpies situacions. Les fitxes tècniques de cada pel·lícula faciliten la preparació
del professor i l’ajuden a donar consistència a
l’activitat. A la meva manera de veure, al professor hauria d’agradar-li el cinema i hauria
de saber alguna cosa del llenguatge cinematogràfic, sobretot de direcció d’actors. Els alumnes d’aquestes edats són molt influenciables i
els atreuen personalitats diferents i controvertides. Conèixer el món del cinema o destacar
aspectes positius d’un actor que contrastin
amb el seu paper en la pel·lícula pot enriquir
les sessions i obrir horitzons als alumnes.

2. Llibre del professor. Vol. 1 (Ideals)
Em sembla important que els professors
sàpiguen distanciar-se de les vivències que
presenten. No es tracta de dirigir un cineclub,
sinó de presentar un tema que els alumnes

3. DVD
Només puc dir que les pel·lícules estan molt
bé escollides: són actuals, atractives, amb actors coneguts i escenes intenses. Em sembla
un material molt apropiat. g

l llibre aborda de manera sensible
les vivències de l’adolescència, fugint de falsos maniqueismes i afirmant en el seu just punt el que és bo
i el que és dolent.

temes està molt pensada, així com les revelacions que molts dels ídols de les pel·lícules
manifesten. Em semblen molt instructius
els diferents mons que apareixen en les entrevistes, diferenciant la vida real de la ficció.

1. Llibre de l’alumne. Vol. 1 (Ideals). Manual de tutories de 3r. i 4t. d’ESO
En utilitzar una tècnica visual, facilita
l’acceptació de les propostes i aconsegueix,
amb personatges propers i coneguts, plantejaments atractius que l’alumne interioritza
fàcilment i que fan que s’involucri. No es
tracta de proposar l’inassolible, sinó de fer
seus els sentiments que presenten els personatges; per a això, els contempla molt de
prop, però no tant per poder jutjar-los sinó
per observar les conseqüències finals de les
seves decisions. A la meva manera de veure, això és el millor del projecte. L’elecció de

Referències a pensadors, filòsofs, erudits, etc.,
complementen o contrasten amb eficàcia els
objectius que es proposen els autors.

L’ús i abús de les noves tecnologies.
Consells per a una “Internet Segura”
Sergent Xavier Yuste i Graupera - Cap del Grup Central de Proximitat i Relacions amb la Comunitat
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

A

mb la seva aparició, la utilització
d’internet ha significat un canvi
radical en la vida de les persones.
Des de la forma de cercar informació fins a la manera d’interrelacionar-se
amb els demés, passant per l’oci i la gestió
del temps de lleure.
L’accessibilitat i velocitat amb la qual viatgen
informació i dades per la xarxa juntament amb
l’elevat nombre d’usuaris que la utilitzen, origina que pugui circular gran part d’informació
incorrecta i que aquesta arribi de manera gairebé immediata a milers de persones.
L’ús de les noves tecnologies aporta una
gran quantitat d’avantatges i millora la
qualitat de vida de qui les fa servir, però el
seu abús pot tenir conseqüències perilloses
i imprevisibles.
Per aquest motiu la Policia de la Generalitat
– Mossos d’Esquadra creu convenient tenir
una especial atenció amb aquesta temàtica i la
seva evolució. El Cos de Mossos d’Esquadra
porta a terme un programa operatiu específic
mitjançant el qual s’adreça a la comunitat
educativa per tal de detectar les possibles problemàtiques que es generin en aquest entorn
i fer de la prevenció la millor eina per evitar
que es reprodueixi o augmentin.
Dins el marc d’aquest “Programa operatiu
específic de centres educatius” s’engloben tot
un seguit de temàtiques tan diverses com
“Mobilitat segura”, “Situacions de risc per a
joves”, “Violència masclista/de gènere/domèstica”, “Mutilació genital femenina”, “Prevenció del consum de drogues”, “Nous Grups
Juvenils Organitzats i Violents”, “Prevenció
de conductes discriminatòries”, i “Internet
segura”. És en aquest darrer àmbit on es va
considerar adient la creació d’un “Pla d’Acció
d’Internet Segura per a la protecció del menor”. L’objectiu d’aquest pla és promoure la
seguretat en l’ús de les noves tecnologies entre
els menors i adolescents, tot identificant les
pràctiques no recomanables i facilitant consells preventius per a un ús raonable i segur
de la xarxa.

Per portar a terme aquest objectiu, es
realitzen diferents tipus de xerrades
que van adreçades als alumnes, pares
i personal docent, per transmetre un
seguit de pautes i consells de seguretat
per tal d’evitar ser víctimes d’un delicte
a través d’internet. Internet ens aporta
molts més avantatges que no pas inconvenients, però no per això han de
ser menystinguts ja que poden arribar
a revestir certa gravetat.
Les noves tecnologies ens faciliten
les relacions socials, ens apropen a la
cultura, agilitzen l’intercanvi d’idees i donen
accés immediat a la informació. D’altra banda,
poden donar accés a continguts inadequats o
nocius, servir de plataforma per realitzar estafes o facilitar informació personal que pot ser
utilitzada per a fins no desitjats ni controlats.
Es considera un contingut il·legal tot aquell
que constitueix delicte, com ara la utilització de menors o discapacitats en espectacles
exhibicionistes o pornogràfics, la venda, difusió o possessió de material pornogràfic on
apareguin menors, l’exhibició obscena davant
menors o discapacitats, la incitació a l’odi i la
discriminació.
Es considera un contingut nociu aquell que,
tot i no ser il·legal, pot produir un perjudici
en el desenvolupament de la personalitat del
menor, com ara la pornografia entre adults, la
violència, el consum de drogues, els transtorns
alimentaris, el consum de tabac, alcohol, jocs
d’atzar i tractaments mèdics o els continguts
que incitin a utilitzar un llenguatge groller.

Principals riscos i pautes d’actuació
Els usuaris de les xarxes socials, programes
de missatgeria instantània, blocs, fotologs...
sovint tenen entre els seus contactes persones
agregades que no són de la seva confiança o
fins i tot ni es coneixen en la vida real. En
aquests espais, s’acostumen a donar moltes
dades personals de caràcter privat, fotografies
i documents amb relativa facilitat. Aquest fet,
sumat a la possibilitat que ens sostreguin la
contrasenya, genera el risc que ens suplantin

la identitat per tal de cometre algun tipus
d’il·lícit, ens amenacin de fer publicitat de dades o imatges compromeses, així com d’acabar
sent víctimes d’alguna estafa, coacció, calúmnia o injúria.
Davant d’aquest fet, les recomanacions i els
consells van adreçats en primer lloc i de forma
general a ser prudent amb el que es penja a la
xarxa i en quin entorn es fa. Cal ser curós amb
els contactes que autoritzem a tenir accés a la
nostra intimitat. Aquí els pares i mares poden
ajudar a filtrar per tal de mantenir un cert control sobre els contactes del menor.
Les contrasenyes han d’oferir les màximes
garanties de seguretat i no s’han de compartir
amb ningú. Tenir vuit o més caràcters, combinar majúscules, minúscules i números, fer-ne
servir una de diferent per a cada servei que
utilitzem a la xarxa i guardar-les en un lloc
segur i discret, són premisses bàsiques.
També hem de tenir en compte que existeixen codis maliciosos (virus, troians), els quals
s’acostumen a transmetre mitjançant correus
electrònics no esperats ni desitjats provinents
de remitents desconeguts. En aquests casos,
cal esborrar-los directament sense obrir-los
i eliminar-los de la paperera de reciclatge.
Aquests codis maliciosos s’instal·len a l’ordinador
sense el coneixement de l’usuari, s’activen automàticament i permeten un control remot de
l’ordinador per part de qui l’ha enviat. A part de
donar accés a tota la documentació de caràcter
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privat, també permeten controlar la web cam
amb el perill que això comporta. Es poden gravar
imatges compromeses mitjançant la càmera i
posteriorment podrien ser utilitzades per coaccionar o extorsionar la persona que apareix en
aquestes imatges o bé penjar-les a la xarxa amb
la intenció d’assetjar, humiliar o vexar. Per tant,
hem de transmetre als menors que siguin conscients del que fan davant la càmera i que pensin
en l’ús que se li pot donar. Una bona opció és
inhabilitar la web cam un cop s’hagi acabat
de fer servir, girar-la cap a la paret o tapar-la.
Si l’ordinador està en una zona d’us comú de
la casa, també serà més fàcil supervisar-ne l’ús
i difícilment es produiran situacions de caire
més íntim davant la càmera.
Un altre aspecte amb el qual s’ha de tenir cura
és l’accés a continguts il·legals. Existeixen programes per descarregar i compartir continguts. Si no es comproven prèviament aquests
continguts mitjançant una previsualització, hi
ha la possibilitat que ens trobem participant
en la distribució d’un contingut il·lícit com
és la pornografia infantil. Davant d’això, cal
cancel·lar immediatament la descàrrega. En cas
que ja s’hagués completat, cal fer una còpia en

un suport extraïble per lliurar-ho a la policia i
esborrar el fitxer del nostre ordinador.
En referència als xats i la missatgeria instantània, ens podem trobar amb un fenomen conegut com a grooming. Consisteix en que un
adult es fa passar per menor per tal d’establir
un vincle de confiança amb un menor amb
l’objectiu d’assetjar-lo sexualment. Un cop
aconsegueix cert material comprometedor
s’inicia una escalada on augmenta la intensitat de les peticions i poden finalitzar en una
trobada física en el món real.
Un altre fenomen que ens podem trobar amb
aquest entorn virtual és el cyberbullying. Consisteix en l’assetjament entre menors mitjançant
les noves tecnologies. Acostuma a ser la continuació d’un assetjament en la vida real originat
en l’àmbit escolar.
Cal saber que les converses mantingudes en
programes com el Messenger es poden guardar
automàticament prèvia configuració de l’opció.
Si no és possible, també es pot fer una captura
de pantalla. En cas de ser víctima d’algun dels
il·lícits d’escrits anteriorment, cal presentar

denúncia a qualsevol comissaria del Cos de
Mossos d’Esquadra, aportant la conversa on
apareguin les amenaces, injúries, calúmnies o
coaccions. En el cas de fotografies de menors
penjades sense consentiment, la impressió de
pantalla on aparegui.
La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra compta amb una Unitat de Delictes Informàtics especialitzada en la investigació d’aquest
tipus d’il·lícits.
A nivell preventiu, les Oficines de relacions amb
la comunitat del Cos de Mossos d’Esquadra
presents arreu del territori, realitzen xerrades
informatives on transmeten tot un seguit de
recomanacions de forma més extensa i especialment adreçada als diferents col·lectius que
integren la comunitat educativa.
Qualsevol ciutadà que vulgui aportar informació d’interès policial o fer consultes relacionades
amb possibles infraccions penals a Internet pot
adreçar un correu electrònic al correu corporatiu
internetsegura@gencat.cat que podrà trobar
a la pàgina web de la Policia de la Generalitat
– Mossos d’Esquadra. g

Hamburg, German.

g

FAPELnews

EN PORTADA

Diferenciar per igualar
Cristina Luna Brosa - Neurpsicòloga - Fundació Talita

L

a nostra llei educativa actual promou el dret a l’educació a qualsevol alumne/a, tingui les característiques que tingui. Tots estem
d’acord i tenim clar que l’escola és per a
tots. Les nostres institucions escolars han
de poder donar cabuda a tots els alumnes
tinguin les particularitats que tinguin.
Portem temps treballant des de la integració educativa, tot i que ara es parla
d’inclusió. Aquest canvi de nomenclatura
implica un canvi de concepte que ha afectat de forma directa a l’organització educativa i a la concepció que es té de diversitat
i de dificultat. Ha situat la realitat personal
dels alumnes en el centre de la dedicació
docent.
La inclusió educativa parla de la diversitat com a base de la intervenció educativa i, en aquest sentit, ens situem davant
la igualtat de drets i una visió molt més
àmplia de les possibilitats personals de
cadascun dels alumnes. La necessitat i la
possibilitat d’oferir recursos, habilitats i
oportunitats d’aprenentatge a tot tipus
d’alumnes fa que ens haguem vist en la
necessitat d’esforçar-nos per ampliar les
bases de l’ajuda educativa i que haguem
canviat la perspectiva que sobre el procés
educatiu teníem. Amb aquesta realitat ens
hem vist obligats a conèixer de forma més
precisa i propera les característiques i necessitats de cadascun dels nostres alumnes
per poder donar-los una resposta més acurada i personalitzada.
Sembla contradictòria aquesta perspectiva
i el títol del qual parteix aquesta reflexió.
Si ens basem en la individualitat de cada
alumne i defensem que hi ha lloc per a tots
aquests trets distintius en el nostre sistema, sembla contradictori que cada vegada
amb més freqüència i intensitat ens dediquem a buscar diferències i característiques cada vegada més individualitzades i
diferenciadores. La necessitat de conèixer
els alumnes ens porta a una ànsia classificadora que no sempre ens dóna respostes
reals a com actuar. Ens sentim més segurs
si els alumnes responen a perfils prefixats
que ens ajudin a poder donar resposta personalitzada.

La diversitat natural ens hauria d’ensenyar
a tractar a la persona i no al tret diferenciador
i ens hauria de permetre definir formes
d’actuar cada cop més flexibles i àmplies
En aquest moment estem aprofundint en
el coneixement, la redacció i l’aplicació de
metodologies i protocols d’actuació que
donen resposta a qualsevol tipus de dificultat, en les diferents situacions d’aula.
Sembla que per poder igualar i tractar en
diversitat, necessitem tenir més diversificats i reconeguts als nostres alumnes i cal
que dediquem esforços per diferenciar,
diagnosticar, marcar i ressaltar les característiques individuals. En aquest esforç
sembla que estiguem perdent la perspectiva i que necessitem marcar més les diferències per poder dir que treballem en
diversitat i en igualtat.
Aquesta situació, real i normal a les aules,
ens està portant a dedicar els nostres esforços a acotar i parcel·lar la normalitat,
en comptes d’esforçar-nos per ampliar els
marges d’aquesta normalitat i no centrarnos a intentar classificar tots els nostres
alumnes.

9

En voler atendre la diversitat, necessitem
diversificar i diferenciar cada cop amb més
detall, perdent de vista la perspectiva de
la diferència individual real i àmplia. Així
sovint, convertim en especials actuacions
d’aula que haurien de pertànyer al repertori habitual diari.
La diversitat natural ens hauria d’ensenyar
a tractar a la persona i no al tret diferenciador i ens hauria de permetre definir
formes d’actuar cada cop més flexibles
i àmplies, incloent a l’aula mètodes que
permetin viure la diferència natural sense
tractar com especial el que hauria de ser
una habilitat educativa rica i globalitzadora.
Sabem que els mestres ja saben el què fer
i ja apliquen moltes pautes especials al
seu dia a dia de forma normalitzada; si és
així, cal que tots els alumnes estiguin diferenciats o diagnosticats per poder gaudir
d’aquests privilegis educatius? g
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Plantar cara a la televisión
Mar Pons - TAC. Responsable del Área de Televisión

S

in duda, las nuevas tendencias televisivas van a la caza y captura del
público más joven que, además de
consumir el producto televisivo de
turno, participa en el universo que se crea a
través de Internet, las redes sociales o Twitter.
Es frecuente que a los padres se nos escape
el hecho de que haya una web con contenidos especiales sobre Los protegidos, El barco o
Gran hermano, grupos de fans que participan
a través de Facebook o comentarios de los
protagonistas en Twitter.

Las tecnologías llegan para que el público
adolescente pueda interactuar con sus ídolos
mediáticos. Este hecho, además de fidelizarlos

como consumidores, les ofrece la posibilidad
de formar parte de un grupo afín y tienen un
espacio donde manifestarse. No es probable,
ni posible, mantener el control de todo lo que
hacen los menores a través de Internet. Por
eso, se hace cada vez más urgente una educación efectiva en los medios de ocio audiovisual.
Comprender un buen guión, una estrategia de
marketing, una estafa vestida de telerealidad o
descifrar los mensajes que transmiten sus ídolos
en una serie televisiva o en un concurso, es el
primer paso para conseguir que la ficción siga
siendo ficción y la realidad siga siendo realidad.
A lo anterior, se debe sumar una educación
en hábitos de consumo. Establecer un horario

y un tiempo prudente que dedicarle a la pequeña pantalla, perderse de vez en cuando un
capítulo de la serie que seguimos, fomentar un
diálogo familiar en torno a un programa para
que lleguen, por sí mismos, a la conclusión de
que no vale la pena invertir el tiempo en verlo
o proponer alternativas de ocio, son las herramientas más eficaces para que la televisión
ocupe el espacio que le corresponde.
Por último, si descubrimos los contenidos de los
programas más vistos por los menores sabremos a lo que nos enfrentamos. Educar a ver la
televisión es más necesario que nunca. Aquí os
dejamos una web en la que podéis informaros
www.taconline.net / info@taconline.net. g

“YouTube: Usage and Abusage”
Luisón Lassala - Internet Safety Advisory Council of Ireland

D

uring 2009 four Irish teenagers
conducted an international survey performed in five countries
(Ireland, Latvia, Netherlands,
Poland and Switzerland), aiming to investigate how European teenagers use (or abuse)
YouTube. The project received over 3200
completed written questionnaires from 12 to
17 year olds. Furthermore they interviewed
12 youths from various parts of Ireland, on a
one-to-one basis, to corroborate the findings
of the quantitative survey.
The youngsters carrying out the research
wanted to confirm the validity of some preconceived views and concerns by adults regarding minor’s use of YouTube: they publish too
much stuff about themselves; they waste many
hours watching videos; they lie about their age
in order to gain access to over-18s videos; they
are safe because they access the Internet from a
public place and because they follow the Safety
Advice the website offers; etc.
The study reveals that over 90 % of minors surveyed access YouTube regularly: it is the single
most popular website for European youths. But
contrary to the site’s own motto (“Broadcast
yourself ”) most young users of YouTube are
very passive: very few create user accounts
which allows them to upload and download

videos, and even less interact socially
through the website (leaving comments
and rating videos, contacting friends,
etc). In fact, watching music videos is
the most popular activity in YouTube,
especially among teenage girls.
The most significant finding of the
survey is that, contrary to public perception, minors ‘behave’ relatively well
on YouTube: less than 40 % claim to
have attempted gaining access to over18s videos – for which they have to lie
about their age before they can proceed. Boys
tended to attempt to watch more over-18s
video than girls. The explanation the young
Dublin researchers give for this behaviour is
that boys tend to watch a greater variety of video categories (Comedy, Gaming, Films, Sport)
where more over-18s videos are stored, than
girls (who watch mostly Music). Although the
news about minors accessing adult videos is
better than might be expected, age verification
in family friendly sites like YouTube remains
a major concern for parents and educators.
Another alarming fact confirmed by this survey is that a significant number of European
minors (48 %) access YouTube from their own
bedrooms regularly. This is especially the case
among 15-17 years old.

As might be expected, very few of the minors
surveyed (18 %) have ever accessed the Safety
Advice that is provided in YouTube. The Irish
researchers recommended that watching
Safety Centre videos be made mandatory
when attempting to create a user account on
YouTube.
The research project received several awards
in Ireland: top prize in the Internet Research
category at the Eircom Junior Spider Awards,
and third senior prize for the Human & Behavioural Sciences category at the BT Young
Scientist & Technology Exhibition. The young
students were also highly commended for the
presentation of their findings at the annual
EU Kids Online conference in the London
School of Economics in June 2010. g

Integration and Inclusion in School
European Parents share their Views
Hamburg, 30th October 2011

M

ore than a hundred participants followed the invitation of the European Parents’
Associa-tion (EPA) and the
German Bundeselternrat (BER - Federal
Parents Council) to come to Ham-burg,
where the half-yearly General Assembly of
the EPA as well as a joint conference on
the topic of integration and inclusion in
schools took place.
Visiting schools in Hamburg, the participants were shown how inclusion works in
practice. In talks and discussions this topic
was approached from its theoretical as well
as its practical side. Prof. Dr. Andreas Hinz
from the Martin-Luther-Universität HalleWittenberg presented an “Index for inclusion“ which could serve as a guideline to
develop inclusive structures and which aims
to help understanding the difficult term
inclusion more fully. In parallel sessions experiences from different European school
systems were shared.

Parent’s representatives
from all over Europe declared that all educational
policies should be in
accordance with the children’s needs: “ Every child
must get the chance to
achieve his highest
possible educational aim,
in order to be able to
develop his abilities to the
full in later life
Parent’s representatives from all over Europe declared that all educational policies as
well as the everyday work in schools should
be in accordance with the children’s needs:
“Every child must get the chance to achieve
his highest possible educational aim, in or-

Hamburg, German.

der to be able to develop his abilities to the
full in later life. This is the first and common
priority of all par-ents”, Hans-Peter Vogeler, chairman of the BER, pointed out. “The
differences among Ger-many’s federal states
in dealing with inclusion clearly show that it
is high time for change!”
Meeting with parents from so many European countries was a valuable experience, especially since there was wide agreement about
the importance of inclusion. This shared view
is of great encouragement, when dealing with
inclusion in everyday life. “What we have experienced and seen here in Hamburg, ought
to be possible in other federal states of Germany as well”, one participant commented.
Johannes Theiner, President of the European
Parents’ Association, stressed the implica-

tions of inclusion for our society: ”Only an
inclusive society can successfully achieve an
inclusive school system. The rights and needs
of parents have to be taken into account. Inclusion can-not be brought about simply by
applying a new label. The conditions and resources must ensure that individualization is
in fact possible.”
Reducing the fear of negative effects of inclusion is most important and can be achieved through broad participation as well as
carefully balancing the interests of all parties
involved in the process.
The two chairmen of both parents’ associations unanimously declared their support for
the implementation of the UN convention
on the rights of persons with disabilities. g
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“Esta noche salgo”
Reme Falaguera - Fapel

“Enseñarás a volar, pero no volarán
tu vuelo. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo… en cada
vuelo, en cada vida, en cada sueño,
perdurará siempre la huella del camino enseñado” Rabino Edy Kaufman

L

lega el fin de semana, y con él, el
anuncio inevitable de nuestros hijos: “mamá, esta noche salgo con
mis amigos”.

Esta sencilla frase marca la diferencia del
concepto actual que tienen muchos jóvenes
sobre qué es o no es salir por la noche. “Esta
noche salgo” , para muchos de nuestros jóvenes, cada vez a edad más temprana, es pasar
la noche de fiesta y llegar a casa cuando está
amaneciendo.
Ahora bien, como es natural, este cambio de
concepto de ocio nocturno se convierte para
muchos de nosotros en un dilema sobre cómo
actuar cada fin de semana, y cómo no, en un
motivo de preocupación y desasosiego. Mientras unos creen conveniente poner límites
para protegerles, e incluso, llevándose por el
tremendismo, la coacción, o la imposición, niegan y zancadillean reiteradamente las salidas
por la noche por “miedo” a los peligros; otros,
aceptan con naturalidad, al mismo tiempo que
con unas dosis de turbación, que sus hijos se
hacen mayores, y reclaman más libertad.

Como madre de adolescentes tengo muy
claro que antes de dar permiso para salir
debo pactar la hora de regreso, saber dónde
y con quién van, acompañarles y recogerles
a la hora convenida, y por supuesto, “comentar” la noche en una tranquila conversación.
Hablar sobre dónde y con quién han estado,
si lo han pasado bien, si se han encontrado
con algún problema, o simplemente, ver el
estado – de embriaguez o no- con el que
vuelven a casa-, no solo muestra nuestra
preocupación e interés por su salida, sino
que abre la puerta a un dialogo, que, les
aseguro por experiencia, es de lo más “instructivo” para la educación de nuestros hijos
a corto y a largo plazo. De cómo nos encontremos a nuestro hijo podremos saber
cómo ha transcurrido su noche.
“Las modas pasan y del mismo modo que
se pueden promover, se pueden también
atajar. En el caso que nos ocupa, la moda
noctámbula es claramente negativa para
el óptimo desarrollo de los adolescentes.
El mundo de los adultos, que observa y es
consciente de los perjuicios que se derivan
de la misma, no tiene derecho a permanecer
inactivo. Debe promover los resortes con
los que liberar al relevo generacional de la
sociedad, de la moda perjudicial.”(1)
Pero, con nuestros hijos mayores de edad
la cosa cambia. Encontrar el quid del buen

hacer en el respeto de su libertad es una
tarea, cuanto menos, ardua y complicada.
Les hemos educado para convertirlos en
buenos hijos de Dios, adultos libres, responsables y autosuficientes, y nos guste
o no, hemos de aceptar con confianza su
criterio conscientes de que la formación
que les hemos dado durante años, los cuidados físicos y espirituales, y las armas que
les hemos dado y seguiremos dando para
prevenir los daños físicos y morales que
tienen estas salidas nocturnas con seguridad y confianza, sea lo que les guie por el
camino correcto al bien en su vida.. Saber
que sus padres tienen confianza en ellos,
a pesar de ver que se equivocan muchas,
muchas veces, les llena de satisfacción y
ganas de no defraudarnos.
Nos lo recordaba Benedicto XVI: “Llegamos al punto quizá más delicado de la obra
educativa: encontrar el equilibrio adecuado
entre libertad y disciplina.
Sin reglas de comportamiento y de vida,
aplicadas día a día también en las cosas
pequeñas, no se forma el carácter y no se
prepara para afrontar las pruebas que no faltarán en el futuro. Pero la relación educativa
es ante todo encuentro de dos libertades, y
la educación bien lograda es una formación
para el uso correcto de la libertad.
A medida que el niño crece, se convierte en
adolescente y después en joven; por tanto,
debemos aceptar el riesgo de la libertad, estando siempre atentos a ayudarle a corregir
ideas y decisiones equivocadas.”(2)
Educar la libertad de nuestros hijos presupone mucho amor, mucha confianza, mucho
respeto (aunque se equivoque), mucha delicadeza al corregirle, muchas horas, mucha
oración, mucha paciencia,…..y por supuesto,
mucha gracia sobrenatural para acertar.
¡Que nunca un hijo nuestro pueda decir
que hemos descuidado nuestra obligación
de ayudarles y/o corregirles, por comodidad,
ignorancia, miedo, o la nesciencia del que
no sabe lo que está obligado a saber! g

(1) José Javier Castiella Rodríguez, La vulnerabilidad del menor,
(2) S.S. Benedicto XVI, en el Mensaje a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación, el 21 de enero de 2008
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La família educadora:
pares, mares, mestres
Montse Domenech - Pedagoga y Psicóloga
Directora de Punt Psicologia - Unitat del Son Dr. Estivill

E

ducar significa literalment formar,
desenvolupar i dirigir les facultats
físiques, emocionals i intel·lectuals.

Aquesta hauria de ser una tasca compartida
entre els pares i les escoles amb la màxima
cooperació possible, encara que hi ha aspectes educatius que són responsabilitat exclusiva dels pares i d’altres més relacionats amb
l’àmbit de l’escola.
En els dos àmbits educatius existeixen, darrerament, grans dificultats educatives que estan
creant molta preocupació. Amb els canvis
socials tan ràpids i evidents, el procés educatiu
entra en crisi. Tots tenim en ment una gran
quantitat d’exemples de nens “mal educats”
entre els nostres propis fills o els d’altres pares.
La primera reacció és buscar la culpa i sovint
ens surt l’expressió: “si hagués estat educat amb
mà dura, això no hauria passat” o “a aquest nen
li convé una bona bufetada”. És una reacció
normal, però no s’ajusta a la realitat actual. No
cal buscar culpables. Hi ha molts condicionants que abans no hi eren i que han estat els
detonants d’aquesta nova situació.
La societat ha canviat, les estructures familiars
han canviat i, sobretot, els elements externs
que envolten i que influencien els nostres fills
són també diferents i nombrosos.
Tots sabem identificar el fet que hi ha una
crisi de valors; és a dir, els models educatius
que donaven els pares i les escoles eren pautes
segures que els nens seguien fil per randa. Ara
els models que envolten els nens provenen de
molts llocs diferents, la televisió, els videojocs,
els ordinadors, així com la vida estressada dels
pares, el consumisme, la comoditat, etc.
Què cal fer, doncs? Tancar-nos per evitar
les influències externes? Deprimir-nos? Ni
molt menys. Hem de fer una anàlisi positiva
i constructiva i buscar solucions.
Aquí posarem en joc la nostra intel·ligència.
Un dels conceptes més clars de la intel·ligència
és la capacitat d’adaptar-nos a les noves situacions. La situació no ens pot dominar,

nosaltres hem de poder dominar la
situació. Així doncs, el primer que
hem de fer és afrontar la realitat amb
la convicció que podem resoldre
qualsevol situació amb seguretat. I
com es fa, això? En primer lloc, hem
de tenir clars uns quants conceptes.
La conducta és modificable i podem
reconduir qualsevol comportament
inadequat que observem per la via
correcta si sabem mantenir la fermesa i la coherència en allò que exigim
i que tolerem.
Els models de comportament que
pares i educadors ensenyen als fills
són el gruix d’estímuls externs que
originen una resposta dels fills. Si
aquests models se saben impartir amb entusiasme i alegria, els fills sabran apreciarho gratament. Els models (o pautes) han
d’aplicar-se amb fermesa i seguretat per
transmetre aquesta seguretat als fills. Ells
demanen fermesa per sentir-se segurs i per
no dependre d’estímuls variables que els facin
dubtar i els donin inestabilitat.
Educar en seguretat és el millor acte d’amor
cap als fills. Ser ferm és estimar i valorar el
nostre fill, ser feble és no creure que el nostre
fill tingui capacitats per créixer amb valors.
Cal posar límits; no molt amples, perquè es
poden perdre, ni molt estrets, perquè se’ls
saltaran. La permissivitat dependrà de la
responsabilitat que vagin adquirint els fills.
En la tasca educativa ens hem de situar a la
“banda” del nen per ajudar-lo, mai a la contrària. Però també hem de saber quin és el
nostre lloc i hem de saber tenir autoritat, no
podem ser només “amiguets”. És important
que cadascú mantingui el seu rol.
Cal temps per a la comunicació, des de ben
petits, per potenciar la confiança, conèixer bé
tot el que estan vivint i com els afecta. Hi ha
el perill d’arribar tard, no poder establir unes
condicions mínimes de confiança i posar en
risc la vida dels fills.

13

En cas de viure una situació difícil, no s’ha
de defallir, s’ha de mantenir la fermesa i la
seguretat en les nostres pautes. Cal utilitzar
un llenguatge positiu: “Quina llàstima això
que ha passat, ara ho haurem de resoldre
més dràsticament, segur que ho entendràs”.
Cal utilitzar el reforç positiu per consolidar
conductes i incentivar per mantenir la motivació alta.
És important no abusar dels “premis-xantatge” materials, encara que excepcionalment
se’n pot fer ús. I tampoc no s’ha de caure en
els xantatges emocionals que puguin plantejar
els fills. El model o la pauta de comportament que fixem és únic per a cada nen o
nena, perquè cadascú és únic i el tracte que
se li dóna és exclusiu.
Tots aquests punts bàsics formen part d’una
línia d’actuació coherent que ens ha de permetre afrontar qualsevol situació amb seguretat i, sobretot, amb alegria. L’únic que fan
el pessimisme i la negativitat és bloquejar
les possibilitats d’arreglar les situacions que
ens neguitegen.
Convindria valorar el treball d’equip entre
pares, mares, educadors i especialistes i posar
en comú les estratègies d’actuació per estalviar molt malestar i també temps. g
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¿Lectura en tiempo de crisis?
Ricardo Jiménez - Profesor

D

ice un proverbio asiático:
“Cuando empieza a soplar el
viento, algunos corren a esconderse mientras otros construyen molinos de viento”. Ahora que llevamos meses y años de viento, de ventisca,
de cierzo (crisis), es un momento ideal
para construir molinos de viento (leer y
reflexionar).
En este artículo me centro en la lectura,
actividad que invita a la reflexión. Quevedo
escribió los siguientes versos: «Retirado en
la paz de estos desiertos, / con pocos, pero
doctos libros juntos, / vivo en conversación
con los difuntos/ y escucho con mis ojos a
los muertos». Como Francisco de Quevedo
yo quiero también escuchar con mis ojos,
pero a las ideas de los vivos. A las ideas de
personas a las que admiro y con algunas de
las cuales me unen lazos de amistad.
La lectura nos ayuda a ser mejores. Casado
dice «Hoy día, en el mundo desgarrado y
complejo en que vivimos, la lectura literaria es algo necesario para el logro de una

vida armónica, equilibrada; para una vida
plenamente humana». La lectura activa la
memoria, la imaginación, los sentimientos.
Nos exige seguir con atención una historia.
A la vez, nos ayuda a reflexionar. Pero eso
no será así si las lecturas son pesados guisos
medievalizantes, engañosos manuales de
autoayuda, mezclas de sangre y sexo, como
afirma Llano. Hemos de leer literatura de
calidad. Además, como les recuerdo a mis
alumnos, viajaremos gratis a otras ciudades
y a otras épocas. Y sin perder las maletas.
¿Cómo sabemos que un libro es literatura
de calidad? Desde luego, no comprando
lo primero que nos encontramos en el supermercado, entre hortalizas, calcetines de
oferta, y detergentes, ni en el kiosko del
aeropuerto.

libertad. Sin embargo, cuando el asesoramiento afecta a la esfera de la valoración
intelectual o estética de los productos del
espíritu, se tiende a percibir el criterio ajeno como un límite infundado y embrutecedor». Pidamos consejo, pues. Al librero de
confianza. Es un acierto conocer el premio
que los libreros conceden, una vez al año
en Barcelona, a la mejor obra publicada.
Aciertan y descubren verdaderas joyas, que
las multinacionales del libro ni siquiera
han olido. A personas de gusto atinado
y con criterio. También se puede seguir,
como sugiere Nubiola, el suplemento de
algún periódico nacional o internacional
dedicado a la crítica de libros. En esta
vida, leeremos unos pocos libros -¿100,
300, 500?-, pues leamos los que nos ayuden
a ser mejores.

Hay que pedir consejo. Casado señala que
«cualquier persona cuerda se deja aconsejar
en los más variados ámbitos de la vida, sin
tener por eso la sensación de que se merma
su autonomía y capacidad de decidir. Al
contrario: a mayor conocimiento, mayor

Acabo con una frase del poeta García Lorca:
«Y yo ataco desde aquí violentamente a los
que solamente hablan de reivindicaciones
económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos
piden a gritos». g

Llegir molt i llegir bé. Com es fa la
mediació entre els llibres i els joves.

Llorenç Ramis Garcia - Filòleg i professor de llengua i literatura. Sots-director del Col·legi Llaüt de Palma de Mallorca.

D

es de fa uns anys la literatura per a
infants i joves s’ha convertit en garantia d’èxit editorial. La irrupció
d’un nen anomenat Harry Potter
a inicis del segle XXI va encetar la llauna d’un
gènere del que abans es preocupaven només
pares i educadors. La industria del cinema, alentida per l’èxit de les aventures del jove mag entre
els nens de tot el món, es va llençar a la conquesta d’aquest àmbit. La jugada ha estat perfecta.
Només una dada: de les vint pel·lícules més
taquilleres de l’ultima dècada, dotze provenen
de llibres dirigits a joves i infants; títols com
Harry Potter, El senyor dels anells, Alícia de Lewis
Carroll o la saga de Nàrnia han donat el salt
del llibre a la gran pantalla arrasant en la cartellera. El problema és que aquest interès de
les editorials per la literatura infantil i juvenil ha tingut interessos comercials abans que

educatius. Com diu el crític literari Maurici
Bach: Avui el mercat ha canviat molt i l’aposta
estratègica per la literatura infantil dels grans
grups es regeix més pel volum de producció i la
rendibilitat que pels criteris de qualitat.
Davant aquest ajau de títols i campanyes de
màrqueting, és importat que els pares i professors no abandonin el paper que els pertoca
de mediadors cultural entre els llibres i els fills.
La frase “L’important és que llegeixin, és igual el
que sigui”, ja no se la creu ningú.

Quan són petits és important explicar als fills
contes i narracions senzilles: molts de nosaltres
hem aprés de Pere i el Llop que la mentida acaba
malament; de la Caputxeta Vermella, la importància de fer dels consells dels pares; de Charlie la
importància de compartir-ho tot amb la família.
Quan els fills o alumnes són més grans, hem
d’aconseguir parlar amb ells del que llegeixen i
llegim nosaltres; de les actuacions dels protagonistes de les seves lectures. La nostra estructura
mental s’ha configurat així a base de narracions
que ens mostren models a seguir i imitar.

La casa i l’escola són els primers àmbits on els
nens entren en contacte amb els llibres. Per això,
la tasca de mediació es fàcil quan es fa des de petit.
La cultura grecollatina s’ha configurat a partir de
relats, de narracions que ens expliquen actuacions
correctes i incorrectes dels herois per tornar a casa.

Davant les campanyes de màrqueting, és
important tenir llibreters o bibliotecaris de
confiança que sàpiguen del nostre projecte
educatiu a casa i ens recomanin llibres, bons,
antics i moderns que siguin coherents amb el
que volem pels nostres fills i alumnes. g
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Sis anys de Voluntaris “La Caixa”
Alfons Sánchez Ortiz - President de l’Associació de Voluntaris “la Caixa” del Barcelonès i Vallès Occidental

E

l 15 de febrer passat es van complir sis anys de la constitució de
l’Associació de Voluntaris “la
Caixa” del Barcelonès i Vallès Occidental. Ho feia al mateix temps que 41
associacions de voluntaris més de tot el territori espanyol. Totes naixien després de la
proposta que la Fundació “la Caixa” feia als
treballadors de la nostra entitat. Els empleats
de “la Caixa”, els que veieu darrera un taulell
cobrant i pagant, o darrera una taula assessorant i ajudant els clients, trobàvem, així, un
vehicle que ens permetia començar el viatge pel món de la solidaritat: el voluntariat
corporatiu. Un voluntariat que ens permet
compartir els nostres somnis d’un món millor amb els companys amb qui treballem de
costat però que no coneixem gaire.

Fa sis anys que vam començar a fer realitat,
tots junts, un somni. Nosaltres somniàvem
que arribés el dia en què el món fos més just,
igual i solidari. I per això vam constituir les
nostres associacions de voluntaris. I volem
seguir somniant.
Volem seguir somniant de veure com els nens
hospitalitzats amb càncer guanyen les seves
malalties. Volem seguir somniant que no hi
hagi cap vellet sol, sinó vivint la resta dels
seus dies acompanyat. Volem seguir somniant
que compartim el nostre pa amb els que no
en tenen i que no hi hagi cap persona que
pateixi pobresa. Volem seguir somniant que
no s’exclogui ningú per la seva religió, cultura,
idees ni origen. Volem seguir somniant perquè
els discapacitats siguin considerats iguals i no
diferents. Volem seguir somniant perquè no es
margini els que han hagut d’abandonar el seu
país fugint d’un futur sense futur. Volem seguir
somniant que cap nen ni cap dona pateixi
maltractament ni físic ni psíquic que arruïni
la seva existència. Volem seguir somniant que
a ningú li sigui vetat l’accés a la formació per
manca de recursos econòmics.
I per aconseguir que els nostres somnis es facin
realitat algun dia, 994 empleats de “la Caixa”,
al Barcelonès i al Vallès Occidental, organitzem sortides per a persones amb discapacitat
física i/o psíquica, els acompanyem a visitar
el CosmoCaixa, el museu i les instal·lacions
del FC Barcelona, la Sagrada Família, el
Museu de la Xocolata, les exposicions del

CaixaForum, per exemple. Fem el mateix
amb persones grans que viuen soles i amb
els joves en risc d’exclusió social. I compartim
les atraccions de Port Aventura amb joves amb
Síndrome de Down o amb joves que viuen en
els Centres d’acollida de la Generalitat, lluny
dels seus pares. Organitzem jornades d’esport
solidari i inclusiu, de futbol i de bàsquet. O
donem classes de reforç escolar als nens i joves
que no tenen recursos econòmics, així com
classes d’alfabetització per a adults que han
vingut al nostre país i no coneixen la nostra
llengua. I també impartim cursos d’iniciació
a la informàtica o a Internet perquè la gent
gran visqui el progrés. Anem a les ciberaules
dels hospitals a fer companyia i compartir
jocs amb els nens que estan als hospitals durant llargues estades. I a les habitacions dels
nens que pateixen càncer a explicar contes
o a tocar la guitarra i cantar cançons junts:
perquè tinguin moments de felicitat enmig de
la seva malaltia. Alguns de nosaltres anem a la
discoteca a acompanyar joves amb discapacitat
a passar una tarda com la resta dels joves. I,
quan arriba l’estiu, els acompanyem a gaudir
d’uns dies de colònies. També col·laborem en
els menjadors socials i els bancs d’aliments.
I organitzem teatres i concerts solidaris per
ajudar entitats socials i ONG com Sonrisas de
Bombay, Yamlaminim, Fundació Ivan Mañero,
la del bisbe jesuïta Kike Figaredo i els nens de
Cambodja afectats per les mines antipersones.
I tantes altres activitats!
Nosaltres, els voluntaris de “la Caixa”, en aquests
moments tan crítics, ara i sempre, des del silenci
del voluntariat (la solidaritat no fa soroll) fem
una declaració de guerra, també silenciosa:

- Declarem la guerra a la fam i a la pobresa
- Declarem la guerra al dolor i al patiment
- Declarem la guerra a l’exclusió i a la marginació
- Declarem la guerra a la soledat
I en aquesta guerra, allà on un avi visqui sol,
un veí no tingui res per menjar, un nen estigui
hospitalitzat, un jove visqui en risc d’exclusió
social, un discapacitat estigui marginat, allà hi
haurà un polo de color blau amb una estrella
blanca, que voldrà dir que un voluntari de “la
Caixa” és al seu costat per guanyar cadascuna
d’aquestes batalles.
I quan guanyem la guerra, els voluntaris de
“la Caixa”, com tots els voluntaris, no ens
emportarem més guardons que el somriure,
l’estima, l’escalfor d’unes mans, l’abraçada i
l’alegria de tots aquells que ens han fet sentir
útils i feliços i que ens han permès retornar a
la societat part del que en rebem.
I la glòria serà viure en aquell món millor
que sempre hem somniat i pel qual sempre
hem lluitat.
Per acabar, un suggeriment. A la nostra entitat, “la Caixa”, diem als nostres clients: “tu
ets l’estrella”. Pels voluntaris de “la Caixa”,
totes les persones en risc d’exclusió, sigui quin
sigui el motiu, són les estrelles que mirem
quan somniem en un món més just i solidari.
Des de la nostra associació de voluntaris “la
Caixa” us convidem a mirar aquestes estrelles i
a compartir el nostre somni d’un món millor.
Moltes gràcies, amics. I a somniar!
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L’ENTREVISTA

Entrevista al Sr. Antonio González-Barros
Empresario, emprendedor e impulsor de emprendedores
Presidente del Grupo Intercom
creciendo mucho, por lo
que la crisis nos afecta en
que crecemos menos, pero
todavía podemos hablar de
crecimiento de dos dígitos
dentro de España y del 50 al
60 % en el extranjero.

A

ntonio González Barros es
Presidente del Grupo Intercom (Infojobs, Neurona, Softonic, Noticias.com, eMagister, EnAlquiler...). Desde hace 15 años,
el Grupo Intercom ha creado proyectos
relacionados con las nuevas tecnologías
e Internet y se ha convertido en uno de
los grupos empresariales con más experiencia en los negocios en línea.

En el Grupo Intercom se han creado
más de 45 empresas con excelentes
resultados. ¿Cuáles son las empresas
más destacadas? ¿En qué medida les
ha afectado la crisis?
Por el momento, Infojobs, Softonic y eMagister son las que han llegado más lejos.
Respecto a la crisis, estamos notando que
nos afecta más en las operaciones nacionales que en las internacionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos
dentro de un sector privilegiado que sigue

Desde hace 15 años, el
Grupo Intercom crea
proyectos relacionados
con las nuevas tecnologías e Internet ¿Qué
papel pueden tener Internet y las nuevas tecnologías en la salida de
la crisis?
Sin ninguna duda, es una de
las fuentes de oportunidades. Es decir, es una de las
áreas que te permite hacer
cosas que rindan, crecer, y
todo ello enmarcado en un
entorno de crisis. En este
sentido, todas las empresas
podemos hacer la reflexión
de si Internet nos puede
aportar algo para poder suplir alguna de las carencias
que aparecen en otras áreas. Y, a veces, la
respuesta es que sí, por lo que es positivo
contemplar esta posibilidad.
Un emprendedor, ¿nace o se hace?
Defínanos el perfil del emprendedor
en España. ¿Qué cualidades hay que
tener para serlo?
Mi opinión es que, claramente, el emprendedor se hace. Y debe tener cinco
características. La primera es la honestidad. Hace años un profesor de Harvard
visitó Barcelona y salió en la contra de la
Vanguardia diciendo: “Si compites en una
carrera de ratas, no sé en qué puesto quedarás, pero de lo que puedes estar seguro
es que eres una rata”. Me pareció una frase
muy acertada; la honestidad es vital. La
segunda característica es la tenacidad. El
fundador de McDonald’s decía: “Persevera.
Nada en este mundo puede sustituir a la
perseverancia, ni siquiera el talento. No
hay nada más común que los fracasados

con talento. El genio tampoco lo hará; el
genio sin recompensa es ya proverbial. La
educación tampoco puede sustituir a la
perseverancia; todos conocemos a ruinas
humanas instruidas. Perseverancia y determinación son las únicas virtudes omnipotentes”. Y es verdad. He visto numerosos
ejemplos de emprendedores, que no son
los más inteligentes, pero que, a base de
esfuerzo y determinación, consiguen lo
que quieren. La tercera es disfrutar con
lo que haces. Esta vida es muy breve para
desperdiciarla trabajando en algo que no
nos interese. La gente que ama su trabajo
consigue muchísimos más resultados. La
Madre Teresa decía que “trabajar sin amor
es esclavitud”. Otra característica es el sentido común para distinguir lo relevante de
lo accesorio, lo real de lo aparente, lo que
está bien de lo que está mal. Y, por último,
la pasión, vibrar con lo que haces. Ralph
Waldo Emerson decía: “Nada extraordinario se ha conseguido alguna vez en este
mundo sin entusiasmo”.

¿Qué consejo le daría a un joven emprendedor que quisiera llevar a cabo
una idea con éxito?
Que luche; que no haga caso a los que
le dicen que no saldrá, pero que escuche
los motivos por los cuales le dicen que no
saldrá; que arriesgue lo justo, que no haga
barbaridades; que hable con mucha gente
del sector para escuchar lo que le dicen,
que no se guarde la idea ni tenga miedo a
que se la copien, porque cuanto más hable
sobre la idea, más la madurará y evaluará
el riesgo…
En este sentido, y con la experiencia
que tiene de haber visto nacer y morir
tantas empresas, ¿cómo sabe cuándo
hay que apostar por un proyecto o
cuándo hay que abandonarlo?
Es un proceso muy largo, basado en una
mezcla de experiencia, intuición y reflexión.
Es verdad que es más un arte que una ciencia, es más un tema subjetivo que objetivo,
pero en el fondo se trata de ver las expectativas, igual que haríamos en cualquier
otro negocio. Por ejemplo, si acabamos de
montar un restaurante y en los primeros

Para fomentar la vocación
emprendedora entre los
jóvenes, se necesita tener
por parte de las administraciones muchas más
facilidades, sobretodo en
el inicio de la actividad
cinco meses vemos que todavía no nos
ganamos la vida, pero observamos que el
crecimiento mensual indica que en unos
cuantos meses más sí nos la podremos ganar, debemos pararnos a juzgar si podemos
aguantar financieramente, si vale la pena,
si tiene sentido que siga habiendo ese crecimiento o ha sido un tema fortuito, etc.
Como decía al principio, es una mezcla de
reflexión, intuición y vivencias anteriores.

¿Qué importancia tiene la educación recibida por padres, profesores o centro
educativo? ¿Hasta qué punto cree que
influye en el espíritu emprendedor?
Por mi experiencia, el grueso de lo que
se necesita para ser un emprendedor son
valores y virtudes; son buenas características
para cualquier ámbito de la vida. Esos valores, en el primer lugar donde se aprenden
es, por supuesto, la familia. Y, posteriormente, en el colegio, especialmente, a través
de profesores.
En los últimos años, hemos perdido parte de
nuestro impulso y compromiso emprendedor
y, según muchos estudios, nuestros hijos e
hijas valoran especialmente tres factores: el
tiempo de ocio, el trabajo estable y el poco
compromiso (personal, laboral y social).

¿Qué cree que puede hacer la Conselleria para fomentar la vocación emprendedora entre los jóvenes y niños?
Siempre se puede hacer más y, en momentos como los actuales, siempre rinde grandes réditos hacer más. Rinde mucho ayudar
o simplemente quitar travas, simplificar los
arranques (que no quiere decir subvencionar, porque no creo nada en la subvención).
Por ejemplo, una gran ayuda sería que, en el
momento de constituir una sociedad, haya
más facilidades, que no sea tan complejo
arrancar un proyecto. Es decir, que, por
ejemplo, durante el primer año se pueda
tirar adelante un proyecto sin la necesidad
de constituir una farragosa sociedad, que

no haya unos gastos importantes de gestoría, una compleja
contabilidad, etc. Eso no lo necesita un emprendedor cuando
casi ni factura. En definitiva,
se necesita tener por parte de
las administraciones muchas
más facilidades, sobretodo en
el inicio de la actividad.

¿Cómo se pueden fomentar los valores propios de la
emprendeduría desde las
primeras etapas educativas?
Una manera sería buscando
trucos para que los niños participen más, para que digan
qué se puede hacer para mejorar cualquier cosa que le pueda
interesar mejorar al profesor…
y para esto, es importante tener
huecos. Si el proyecto curricular te cubre el 100 % de lo que
tienes que dar y no tienes ninguna flexibilidad para potenciar
aquello en lo que eres bueno
como profesor o como escuela,
dejar tu impronta o aportar tu
creatividad o tu grano de arena,
será imposible.

Por mi experiencia, el grueso
de lo que se necesita para
ser un emprendedor son
valores y virtudes; son
buenas características para
cualquier ámbito de la vida
Por otra parte, los chicos de hoy en día,
por todo lo que comporta Internet, saben dirigir sus vidas, hacen muchas cosas
porque ellos quieren, navegan por donde
quieren, hablan de lo que quieren, etc. En
este sentido, entramos en una etapa que es
la de la participación y es muy bueno que
ellos, de alguna manera, se mojen, decidan,
participen, organicen y que se equivoquen.
En definitiva, que no lo tengan todo hecho.

Y ya para acabar, ¿qué nuevos proyectos tienen pensado poner en marcha?
El proyecto más bonito que va a salir en breve es de carácter social y consiste en trasladar
la idea de que, en las empresas, el que quiere
done un euro y se le retire de su nómina para
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que, a final de año, se agrupe y se entregue
a una ONG. Concretamente, el proyecto se
basa en que cualquier organización, cualquier fundación o cualquier grupo de amigos
pueda, de una manera muy sencilla, crear un
grupo que recaude un euro de cada inscrito.
Es decir, que la persona, igual que en Facebook, se haga amigo de la iniciativa y se
convierta en un apoyo. La cantidad recibida
no puede ser mayor a un euro. Este proyecto,
lo hacemos con el apoyo de la Banca Cívica,
que nos ofrece todo el servicio, para que no
quede nada en el camino y para que el euro
llegue íntegramente a la Fundación. Por el
momento, hemos alcanzado acuerdos con
fundaciones importantes que lo promocionarán entre sus amigos de Facebook.
Hemos estudiado que, en algunos casos, si
las fundaciones recibieran un euro de todos
aquellos que dicen que son amigos en Facebook, recaudarían medio millón de euros
al mes. Por ejemplo, la fundación del Barça
tiene más de diez millones de seguidores y
de amigos, de los cuales muchos estarían
encantados de donar un euro para que el
Barça monte una buena escuela deportiva en
Angola, que será una cantera de chicos que,
si llegan a primer nivel, sentirán claramente
unos colores. g
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Més de 50 anys de formació humana i intel·lectual altament qualificada

Col·legi Stel·la
Col·legi Stel·la
C. Esperança, 13
08017 Barcelona
Tel. 93 417 34 85
Fax 93 212 12 83
stel-la@stel-la.com
www.stel-la.com

E

l col·legi Stel·la és un centre acadèmic concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Va ser fundat
l’any 1954 com a parvulari i ha tingut
continuïtat com a projecte que a dia d’avui
comprèn tots els ensenyaments marcats
per la LOE, des d’educació infantil de
primer cicle (0-3) fins a batxillerat, per al
posterior ingrés a la universitat.
En l’actualitat, Stel·la és un centre modern amb més de sis-cents alumnes, un
equip d’educadors amb molta preparació
i experiència docent i unes instal·lacions
adaptades a cadascuna de les etapes educatives. L’objectiu de Stel·la al llarg de tots
aquests anys ha estat mantenir l’esperit
amb què es va crear el centre: tenir molt
present l’atenció personalitzada i l’estreta
col·laboració amb els pares i establir les bases per aconseguir una bona formació humana i intel·lectual que serveixi de resposta
a les exigències del futur.

Què el diferencia
L’escola dóna als alumnes una formació
humana i intel·lectual altament qualificada,
basada en:
- Un projecte en comú d’alumnes, pares i
professors

les seves necessitats, a “la caseta de fusta”.
L’educació infantil de segon cicle (3 a 6) i
l’educació primària disposen d’instal·lacions
pròpies, amb aules de desdoblament per a
reforçar diferents àrees, així com zones esportives adequades a l’edat, sala d’actes i
menjador.
- L’educació, el respecte i la tolerància com
a base de la formació personal
- Tutories personalitzades
-
El desdoblament en diverses àrees de
llengua, informàtica i idiomes des de primer d’educació primària
- L’aposta pels idiomes estrangers des de
les primeres etapes educatives (anglès i
francès)
- Educació física amb especialistes des dels
tres anys
- Natació des dels 3 anys

L’oferta educativa
El col·legi Stel·la compta amb tres edificis,
al voltant dels quals s’organitzen les diferents etapes educatives, totes concertades:
educació Infantil i primària, educació secundària i batxillerat.
Educació infantil i primària
Com que aquesta etapa correspon als infants que s’escolaritzen per primera vegada,
es té molta cura de l’adaptació al centre,
als companys i a les professores. També es
busca que, des del principi, els alumnes estiguin motivats per tot el que els pot oferir
l’escola.
És per això que l’educació infantil de primer
cicle (0 a 3) té el seu propi espai, adaptat a

La pedra angular d’aquesta etapa educativa són les llengües i els idiomes estrangers
(anglès i francès); es fomenta l’aprenentatge
en anglès d’algunes assignatures (ciències
socials i naturals) i s’utilitza la informàtica
com a eina de treball.
També es treballa la formació integral de
l’alumnat. Cal treballar i fomentar valors
com el respecte, la tolerància, la constància… tot allò que li permeti créixer i formar
part del grup social. En aquest procés, els
nens i les nenes es troben acompanyats pels
seus tutors i tutores en estreta col·laboració
amb els pares.

Educació secundària
L’edifici d’educació secundària, situat al carrer de l’Esperança núm. 20, està adaptat
a les necessitats d’aquesta etapa. Consta de
diferents aules especialitzades: laboratoris,
taller, aula d’informàtica, gimnàs, vestuaris
i zona esportiva.
Aquest és un període que ha de permetre
que tots els nois i les noies puguin accedir a la cultura dins del desenvolupament
personal complet, i és en aquest moment
que adquiriran els coneixements, les actituds i els valors per a la seva autonomia,
i que es comprometran en el compliment

dels seus deures i drets dins de la societat a
la qual pertanyen. Es dóna especial atenció
a l’alumnat d’aquesta etapa i s’introdueixen
continguts pedagògics, tant obligatoris com
variables, per obtenir una millor preparació
i més garanties d’èxit de cara al batxillerat.

Batxillerat
Al centre de batxillerat, situat al carrer de
l’Esperança núm. 32, s’hi imparteixen les
diferents modalitats: tecnologia, ciències
de la salut, humanístic-social i humanísticlingüístic. Les instal·lacions estan dotades
amb els últims avenços informàtics i laboratoris per tal que l’alumne es trobi en un clima preuniversitari i d’exigència. En aquest
sentit, es té molt present la participació dels
alumnes en els treballs d’investigació recollits en el nou model educatiu i en certàmens d’àmbit autonòmic, nacional o de la
Comunitat Econòmica Europea.

Stel·la al llarg de tots aquests
anys ha estat mantenint l’esperit
amb què es va crear el centre:
tenir molt present l’atenció
personalitzada i l’estreta
col·laboració amb els pares
La tutoria
La tutoria és un element fonamental en el
seguiment dels alumnes. Les entrevistes
amb els tutors ajuden a millorar el seguiment de l’alumnat en l’aspecte acadèmic i
personal. A la tutoria s’orienta els alumnes
sobre estudis i sortides professionals.
En el primer curs es treballen principalment els aspectes de formació i consolidació del grup, amb activitats com el grup
de teatre i el viatge d’estudis. En el segon
curs es treballen principalment els aspectes
d’orientació universitària i professional.

Aposta pels idiomes
Stel·la imparteix idiomes als seus alumnes
des de primer d’educació primària. Concretament, l’anglès es dóna des dels 2 anys: a
l’educació infantil, des del primer cicle fins
al segon, i a l’educació primària, a les assignatures de socials i naturals. El francès és
present des de primer d’educació primària.
També s’ofereix l’anglès extraescolar impartit pel British Council (Institut Britànic) a partir dels 3 anys.

Les TIC a l’aula
El col·legi ha incrementat el
número de pissarres digitals interactives (PDI) i compta amb
aules d’informàtica i accés a
Internet en línia. D’aquesta manera es poden aplicar les TIC
d’una manera més didàctica i
divertida als alumnes i es poden introduir a noves matèries
en totes les etapes. Un exemple
són els llibres digitals a primer
d’ESO, a l’assignatura de socials
i naturals.
Les activitats extraescolars
El col·legi ofereix una gran oferta d’activitats extraescolars (laboratori d’idiomes, instruments
musicals, treballs manuals, ballet
i jazz). Entre aquestes activitats
destaquen l’esport i el grup de
teatre, que ha representat obres
de primer nivell com Hair, Grease o Fama.
Equipaments
L’escola compta amb:
-G
 imnàs i pistes esportives
- Transport escolar
-M
 enjador (cuina pròpia) g
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Des de la seva fundació, ofereix als seus alumnes la riquesa cultural que suposa
créixer i aprendre en un ambient trilingüe (català, castellà i anglès)

Col·legi John Talabot

Col·legi John Talabot
Parvulari
C. Quatre Camins, 83
Tel / fax: 934 340 542

Primària i Secundària
C. Escoles Pies, 136
Tel: 932 123 499
www.johntalabot.com

nes la riquesa cultural que
suposa créixer i aprendre
en un ambient trilingüe on
el català, el castellà i l’anglès
són les llengües d’ús quotidià i d’estudi. Avui en dia,
John Talabot és un col·legi
trilingüe que treballa en
anglès, català i castellà totes
les matèries del currículum
obligatori.

E

l col·legi John Talabot és un centre
trilingüe d’ensenyament laic i plural, concertat amb la Generalitat de
Catalunya. Avui en dia hi estudien
350 alumnes que son únics i especials per als
seus docents, perquè l’atenció personalitzada
és una realitat en aquest centre.
Situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi
de Barcelona, està constituït per tres torres
(dues torres clàssiques on s’imparteix la primària i la secundaria i una tercera, a 800 metres, on té lloc l’educació infantil). El col·legi
és d’una línea, fet que propicia un ambient
familiar i proper, i acompanya els alumnes,
des dels 3 anys fins als 16, per descobrir la
vida, per omplir-la de moments feliços i per
donar resposta a la necessitat que tots compartim de comprendre i de saber.
Fa 35 anys l’equip pedagògic es va plantejar com fer front a una multiculturalitat que
s’apropava i com donar al seu alumnat les eines per formar part de la diversitat, la globalització i l’esperit obert del segle XXI. Aquesta
filosofia es va traduir en oferir als seus alum-

Un altre tret molt distintiu
de l’escola és l’aposta per la
formació continuada del
professorat. El pla de formació de l’escola respon a
la contínua revisió dels objectius i les estratègies per
afavorir l’excel·lència de la seva activitat.

Formació purament trilingüe: català,
castellà i anglès
La vida escolar es basa en la coexistència
de la cultura catalana i l’anglosaxona. A
l’etapa infantil de 3 a 6 anys, els més petits
inicien l’aprenentatge de l’anglès de manera quotidiana participant en situacions de
comunicació significatives, properes i reals.
Junts, docents i infants creen un entorn de
vivències, activitats i rutines on els alumnes
són els autèntics protagonistes del procés
d’aprenentatge i socialització integrant en la
seva personalitat la riquesa cultural de conviure i treballar en tres idiomes.
Aquesta coexistència cultural continua
al llarg de tota la vida escolar en general i
l’alumnat la viu com una realitat quotidiana.
Considerant la llengua com a base de qualsevol cultura, treballen les diferents àrees
d’aprenentatge en les tres llengües i en la
mateixa mesura. Tot el professorat que imparteix àrees en llengua anglesa és d’origen
anglosaxó.

El seu projecte educatiu: educar integralment
Aquesta educació integral es tradueix en:
- Oferir als seus alumnes una sòlida formació
acadèmica, cultural i en valors humans que
els permeti integrar-se amb èxit a la nostra
societat el dia de demà.
- Conscients de la importància que té la llengua anglesa en les relacions humanes del
món actual, aquest centre té com a plantejament bàsic la immersió en llengua anglesa
al llarg de tota l’escolaritat amb la finalitat
d’assolir un alt nivell en concloure l’etapa secundària obligatòria. En concret, treballen el
33 % de la jornada escolar en cada llengua.
- Partint de la creença que cada ésser humà
és únic i irrepetible, en aquesta escola consideren que la seva tasca és educar en positiu,
saber valorar el potencial que cada individu
posseeix i preparar els alumnes per integrarse i posar-se al servei de la comunitat.
- La seva missió és educar i preparar per a la
vida. És per això que ofereix una sòlida formació acadèmica tècnico-científica, integrada sempre en els valors que fonamenten
i sostenen la seva acció educativa:
- Respecte envers un mateix i envers el sentit de la justícia que ens fa conscients de la
dignitat de cada persona i del fet que tots
mereixem respecte i atenció.
-R
 especte per l’entorn.
- Recerca de la realització personal a través
del valor del treball ben fet; amb esforç,
disciplina, valentia, tenacitat, confiança i
humilitat.
-A
 dquisició d’un esperit de responsabilitat
o ús adequat de la llibertat.
-
Compromís en complir les normes de
convivència que estableix el col·legi i que
permet adquirir bones maneres per saber
estar, integrar-se i fruir en diferents espais
socials.
-C
 apacitat crítica i compromesa d’interpretació i anàlisi dels fets.
- Consciència sobre la part del món on vivim.

Atenció personalitzada a l’alumnat i
famílies i avaluació continuada
Cada alumne es únic i els professors són partícips del seu creixement, des que comença
amb 3 anys fins als 16 anys. A través de la
tutoria, es fa un seguiment acurat de cada
alumne en el seu context acadèmic, social i
emocional. La comunicació família–escola
és constant i propicia la revisió d’estratègies
amb l’objectiu de millorar.
Un altre punt important és el de l’avaluació
continuada i diària del treball de l’aula, els
deures, la participació oral, el treball en
equip i l’actitud en general.

Tasca pedagògica comuna
Des de John Talabot es considera que el
triangle família-escola-alumne és indissoluble i fonamental pel desenvolupament
integral de l’alumne. El bon funcionament
d’aquest triangle es basa en la confiança, la
transparència i la comunicació.
Noves tecnologies
Aquest centre considera les eines tecnològiques com a necessàries en el món en què
vivim i és per això que els alumnes s’eduquen
en la correcta gestió d’aquest instrument.
El col.legi John Talabot considera que les
noves tecnologies han de coexistir amb la
metodologia de treball que inclou la lectura,
l’escriptura i el llibre. Totes les aules disposen
de pissarres digitals interactives des de P3
fins a 4t d’ESO. A partir de sisè de primària
la meitat de les matèries tenen el suport de
l’aula virtual on els alumnes milloren la comunicació amb el professor i troben continguts, exercicis i ampliació de coneixements.
Desenvolupament de la intel·ligència,
la sensibilitat artística i el desenvolupament físic
L’escola treballa per treure el màxim profit
de les aptituds i els potencials de cadascun
dels seus alumnes. A més, han comprovat
que l’expressió artística i l’esport aporten
formació i valors necessaris per créixer amb
fermesa.
Gabinet psicopedagògic i atenció a
la diversitat
Disposen d’un equip psicopedagògic
per tal de detectar possibles disfuncions
d’aprenentatge. L’equip, juntament amb el
claustre i els tutors i tutores, treballa conjuntament per desenvolupar i millorar el creixement dels alumnes, tant a nivell acadèmic

com social. L’ objectiu és
que l’alumnat es trobi
en un ambient tranquil,
acollidor i d’estima.

Projecte Solidari
Des de John Talabot es
considera imprescindible
la necessitat d’inculcar
la consciència sobre el
món en què vivim i les
seves desigualtats. En
aquest sentit, s’ha dut
a terme un projecte
Taller de cine i Àfrica dins del projecte solidari
d’agermanament amb
una escola rural de Malawi que serveix de
plataforma per treballar amb els alumnes
des de ben petits i per inculcar-los la llavor
de la solidaritat. Recentment, i en relació al
seu projecte solidari, el centre va ser escollit
per TV3 i es va emetre el reportatge que es
pot veure en l’enllaç següent:
http://www.tv3.cat/programa/66138/
Signes-dels-temps/Reportatge
Innovació i estimulació
Per a cada curs es proposa un nou projecte per tal d’estimular l’alumnat en diferents
vessants: artística, matemàtica, promoció de
la lectura, etc. Són petits projectes que fan
créixer tant alumnes com professors.
En definitiva, al llarg de la vida escolar, el
repte John Talabot és motivar l’alumnat
perquè tingui il·lusió per aprendre, per pensar, per decidir i per ser conscients de les
seves capacitats. La felicitat en la vida escolar és essencial per assolir aquest repte i
s’aconsegueix a través de l’esforç, la voluntat
de superació, l’acceptació de les diferències,
dels límits i dels talents, la perseverança i la
motivació. g

Serveis del Col·legi
Uniforme escolar de P3 a 2n d’ESO
Servei de menjador i cuina pròpia
Serveis de transport
Activitats extraescolars
Curset d’estiu per a EI
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La consellera Irene Rigau, en el
X diálogo de educación de COFAPA
X Diálogo de educación de COFAPA
Rosa Belda - COFAPA

Irene Rigau junto al moderador, José Grau, y Begoña Ladrón de Guevara

La Consellera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau,
participó el pasado 9 de febrero en el
X Diálogo de Educación, organizado
en Madrid por la Confederación de
Padres y Madres de alumnos, COFAPA. El acto contó con la presencia de
numerosos representantes del ámbito educativo, político y social.

I

y expuso que “hemos concluido que hay
que mejorar la nuestra, pero también hemos visto que la estructura no es garantía
de éxito”. Existen otros factores decisivos.
Así, sobre la implicación de las familias,
Irene Rigau afirmó que es importante tener clara la complicidad y corresponsabilidad en la educación con las familias. En
este sentido, apuntó que además “la escuela debe dedicar su tiempo a hacer lo que la
familia no puede pero hay que combinar
las condiciones de educabilidad”.

rene Rigau, Consellera de Enseñanza
de la Generalitat de Cataluña, señaló
al principio de su intervención que en
la actualidad el gran reto “es hablar
directamente de cómo mejorar el sistema
educativo porque esto es garantía de trabajo para el futuro”. Para hacer referencia
a la Educación en la Europa del siglo XXI
e intentar explicar la realidad catalana en
este ámbito, Rigau destacó la oportunidad
que ofrece el debate pedagógico frente al
ideológico “en el que desgraciadamente se
ha situado muchas veces la educación”.

PIEZAS CLAVE
Entre los factores proclives a facilitar la
enseñanza, la consellera destacó: un profesorado preparado, unos alumnos en condiciones de ser enseñados y un curriculum
claro y no abusivo. “Estas condiciones
básicas para la educación deben estar rodeadas por una moral educativa, con dos
piezas claves: el profesor y la dirección de
los centros, que son elementos decisorios”.

Tras analizar las estructuras educativas
que poseen muchos países europeos, la
ponente se refirió a la experiencia catalana

Para Irene Rigau “cuando un país decide
hacer una reforma educativa, si elige bien
los puntos clave para mejorar, puede redu-

cir a la mitad el fracaso escolar. Nosotros,
en ocho años lo hemos conseguido”. En el
caso de Cataluña, después de analizar los
objetivos más importantes, determinaron
los principales ámbitos de mejora. Así, la
Consellera de Enseñanza hizo referencia,
en primer lugar, al “derecho a la Educación en un marco de libertad. Haremos
realidad el modelo educativo de interés
público”, con un mensaje claro para las familias: “Corresponsabilidad sí, delegación
no. La educación es básicamente responsabilidad de las familias”. En esta misma
línea, y para dar continuidad al proyecto
educativo, “añadimos el criterio del antiguo alumno para la admisión en los colegios y también creamos una carta de compromiso con las familias”, concluyó.

OBJETIVOS CONCRETOS
Otro de los aspectos destacados por Irene Rigau es la lectura como competencia
básica. “Hay que poner la lectura encima
del altar de la escuela pero necesitamos
que la sociedad nos acompañe”, manifestó
Rigau. Además, aclaró la Consellera, “hay
que marcar objetivos concretos: al final de
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En tercer lugar, es necesario identificar
los problemas y dificultades del alumno
y poner en marcha la atención inmediata.
“Para esto hay que dotar a los profesores
de la posibilidad de hacer una detección
precoz”. En opinión de la Consellera,
“ahora se tiende a llevar al niño al especialista pero la mayoría de estos problemas
corresponde atenderlos al profesor, no al
especialista”.
El cuarto punto tratado fue el de hacer de
cada colegio un centro de calidad y analizar sus condiciones específicas. “A los centros muy buenos hay que animarles a ser
mejores, a los normales a ser buenos y a los
malos, darles la atención y el apoyo primordial”. En palabras de Rigau, para que
un centro funcione bien “debe haber una
buena dirección”. Sobre esta quinta clave
para la mejora educativa, explicó que el
Sistema debe tener profesores profesionalizados y una función directiva acreditada.

IRENE RIGAU: “Si un país
elige bien las claves de la
reforma educativa, puede
reducir el fracaso escolar
a la mitad”
“En Cataluña sólo sacamos 90 plazas y se
han presentado 400 personas. Se accede a
la dirección a través de una selección rigurosa, sin baremos ni trienios”.
En cuanto al director, debe presentar un
proyecto de dirección y ha de demostrar
su capacidad para defenderlos en una
entrevista. “En la mayoría de los centros
ya tienen un director profesionalizado.
Cuando un centro no cuenta con un buen
director debemos tener un listado de personas que podrían ser capaces de dirigir
ese colegio profesionalmente”.

INVERTIR EN CALIDAD
Tras finalizar la ponencia, el moderador,

COFAPA

primaria un alumno debe haber leído 25
libros al año”.
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José Grau, periodista de ABC, dio paso al
coloquio, en el que se trataron los temas
más relevantes de la actualidad. Así, sobre
el nuevo Bachillerato, Irene Rigau señaló
que en este momento de crisis económica
cualquier cambio que suponga una modificación de los edificios representa una
fuerte inversión, por lo que instó al Ministerio de Educación a que ponga en marcha
esta medida con los recursos económicos
actuales o se posponga. “Queremos invertir en formación y debe primar la inversión en calidad”, concluyó la Consellera.
Sobre la nueva asignatura de “Educación
Cívica”, la ponente subrayó que es normal
que un país quiera conocer la Constitución
y son positivos todos los conocimientos
que ayuden a entender cómo se organiza
una sociedad. Por otra parte, y preguntada por el modelo lingüístico en Cataluña,
Irene Rigau indicó que “la inmersión es
una metodología para conseguir el objetivo de hablar tanto el castellano como el
catalán y no hay ninguna otra mejor para
lograrlo. g

g

g
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COFAPA ha celebrado la jornada
“La Conciliación, una prioridad para
la educación”
Rosa Belda - COFAPA
COFAPA, Confederación de Padres y
Madres de Alumnos, ha celebrado la
jornada “La Conciliación, una prioridad para la educación” en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, con
una destacada participación de representantes de la Administración,
de la patronal, sindicatos, profesores, padres y medios de comunicación. Además, en el marco de este
acto se entregaron los primeros Premios COFAPA.

A

compañado por la Presidenta
de COFAPA, Begoña Ladrón
de Guevara, y miembros de la
junta directiva de la Confederación, el catedrático de Sociología de la U.
Complutense, Víctor Pérez Díaz, fue el encargado de inaugurar la jornada organizada
por COFAPA. A lo largo de su ponencia
propuso una línea de reflexión sobre las
relaciones entre familia, escuela, trabajo y
sociedad “de forma que profundicemos en
la idea de que la familia constituye, no un
complemento de nuestros sistema social,
sino que se sitúa en el núcleo estructural
e incluso cultural de la sociedad contemporánea”.
Sobre las experiencias que definen la naturaleza de la familia y que pueden fomentarse desde la escuela, Pérez Díaz destacó
la implicación de los padres en el cultivo
de la inteligencia y la importancia “del
acompañamiento en el descubrimiento del
mundo natural y del mundo social a través
de las experiencias propias que tiene la familia”. A continuación, tuvo lugar la mesa
redonda ¿Cuánto cuesta conciliar? En ella
participaron Roberto Martínez, Director
de la Fundación Más familia, como moderador, y María Teresa López, profesora de
Hacienda Pública de la U. Complutense
y Vicepresidenta de la Fundación Acción
Familiar; Jaime Pereira, socio Director del
instituto de Liderazgo y Director General
de Trazo Creativos y David Suriol, perio-

De izq a derecha: Ángeles Lozano (UPyD), Antoni Arasanz, Carlos Aragonés (PP),
Pilar Cernuda (moderadora), Ángeles Álvarez (PSOE) y Maite Pina (IU)

dista y escritor, como ponentes. Durante
este debate, quedó de manifiesto que no
hay ningún trabajo más importante que el
de educar y formar personas, “por lo que
todos debemos mostrarnos orgullosos de
dedicar nuestro tiempo a la familia”. Sobre
el futuro de la conciliación, los ponentes
se mostraron optimistas y coincidieron en
afirmar que “estaremos mucho mejor, siempre, eso sí, que partamos de nuestra propia
responsabilidad ya que cambiaremos las
cosas si logramos transformar nuestro propio entorno”.
Ya por la tarde, se llevó a cabo la mesa redonda de representantes políticos en la que
se debatieron las propuestas de los principales partidos sobre conciliación familia
trabajo. Moderada por la periodista Pilar
Cernuda, intervinieron Maite Pina, de IU;
Ángeles Álvarez, del PSOE; Carlos Aragonés, del PP; Antoni Arasanz, de CiU
y Mª Ángeles Lozano, de UpyD. Todos
coincidieron en la importancia de apostar
por conciliación y su importancia para superar la crisis actual.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de
COFAPA, clausuró la jornada con la lectura
de las conclusiones, entre las que destacan:

1. Es necesario un cambio de mentalidad
social, y éste debe ir acompañado por un
nuevo marco legal que prestigie la conciliación, que es un bien estratégico para
la sociedad.
2. Debemos considerar que las políticas públicas y privadas que contemplan la conciliación de la vida familiar y laboral son
una inversión, y como tales deben tener
una planificación a largo plazo.
3. Las empresas cada vez son más conscientes de los beneficios de la conciliación
para la productividad y eficiencia de sus
empleados, y por ello deben ofrecer cauces adecuados para que sea una realidad
aceptada.
4. Es responsabilidad de la alta dirección de
las empresas formar y sensibilizar a los
directivos en una cultura respetuosa con
la conciliación.
5. La conciliación se basa en la corresponsabilidad de los padres, y del resto de sus
miembros, en el hogar.
6. La conciliación es una actitud, no es rellenar un horario de ocupaciones y responsabilidades.
7. La conciliación es una palanca de éxito escolar de los hijos, ya que se sienten
acompañados y valorados en sus responsabilidades.
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De izq a dcha: Antoni Arasanz, Ignacio Calderón, Director General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD; Lucía Figar, Consejera de
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de COFAPA, Pedro Badía, Director del periódico Escuela;
José María de Moya, Director del periódico Magisterio; Marián Juste, Directora Adjunta Educativa Fundación Telefónica y Coordinadora general de
Educared; José Antonio Villatoro, Director de las Escuelas Ave María de Málaga; Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado
y Mª Isabel Maldonado Ramos, presidenta del Apa del Colegio Cambrils

8. En el marco de la conciliación, los centros educativos deben impulsar una mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos.
9. Los menores son los auténticos protagonistas de la conciliación y no debe recaer
sobre ellos el peso de las consecuencias
de nuestro modelo socio-laboral.

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS
COFAPA
Al final de la mañana se celebró la primera
edición de los Premios COFAPA a diversas entidades y personalidades por su destacada aportación al mundo educativo y, en
especial, por la labor desarrollada desde su
ámbito para la mejora de la educación.
José Manuel Prats, presidente de FAPEL,
fue el encargado de presentar el acto y Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, entregó los premios. Los galardonados con el Premios COFAPA 2011 fueron:
- La Consejería de Educación y Empleo
de la Comunidad de Madrid, por su larga trayectoria de coherencia y valentía en
promover nuevos espacios de libertad en
el ámbito de la educación, así como por
el esfuerzo en dar prioridad a la libertad
de de las familias, impulsar la excelencia
académica y estimular la evaluación y la
transparencia.

-E
 l Consejo Escolar del Estado, por la
repercusión social y educativa de su actividad, así como su apoyo expreso a la
participación de los padres y madres en
la educación y al fomento de la participación de estos a través de las APAS, las
federaciones y las confederaciones que
las integran.
-A
 pa del Colegio de Educación Especial
Cambrils, por su implicación y compromiso con el centro escolar para lograr
el objetivo común de que cada alumno
alcance el máximo desarrollo de sus capacidades.
- Escuelas Ave María de Málaga, por
su relevante actividad social y educativa, que ha facilitado la incorporación
al mercado laboral de miles de alumnos especializados en múltiples ciclos
formativos de distintas familias profesionales durante más de un siglo en la
ciudad de Málaga, en la que es, sin duda,
un claro referente.
-D
 . Antoni Arasanz, por la brillante labor
desarrollada al frente de FAPEL y de la
vicepresidencia de COFAPA, con especial reconocimiento a los logros alcanzados en el mundo de la educación. Doctor
en Ciencias humanas, sociales y jurídicas,
pedagogo, maestro, consultor de centros
educativos y formador de profesionales
de la educación es también profesor de

la Facultad de Educación de la Universidad internacional de Cataluña y una de
las voces más autorizadas para hablar de
educación.
- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD, que acaba de cumplir 25
años de existencia, por su importante
labor en la prevención de los riesgos de
la drogadicción y otras dependencias a
través de estrategias educativa y su destacada actuación en el ámbito de la educación.
- Fundación Telefónica - Educared, por
ser una iniciativa ya consolidada que pretende mejorar la calidad de la educación
y fomentar la igualdad de oportunidades
mediante la aplicación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones
al proceso de aprendizaje.
- Periódico Escuela, por la celebración
de su 70 aniversario que confirma el
proyecto iniciado en 1941 y que se ha
convertido hoy en uno de los referentes
periodísticos del mundo de la educación
en nuestro país.
- Periódico Magisterio, por mantenerse, a
lo largo de sus más de 140 años, como
foro educativo de información y debate
en la comunidad educativa, comprometido siempre con los auténticos protagonistas de la educación: padres, profesores
y alumnos. g
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RECOMANACIONS

Llibres i webs
Contrasting Models of State and School :
A Comperative Historical Study of Parental Choice and State Control (El contraste
de los modelos de Estado y de la escuela:
un estudio comparativo histórico de la
elección de los padres y el control estatal).
Charles Leslie Glenn .Professor, Educational Leadership and Development, Boston
University Nueva York, Nueva York, Continuum, 2011.
Through a historical studyof two very different pairs of European
countries, Glenn illuminatesthe debate surroundingeducational
freedom and a State-controlled model.
This book profiles two countries which give strong support to parental
choice in schooling (The Netherlands and Belgium) and two others

L’IMPLICATION PARENTALE AU SEIN DE
L’ÉCOLE
Editeur : L’Harmattan
ISBN : 978-2-296-54568-7
Une approche innovante pour une éducation
de qualité. Sous la direction de Felice Rizzi,
Michele Brunelli, Alfred Fernandez, Valeria

El primer portal privat d’orientació
acadèmica i professional en català
www.educaweb.cat
Educaweb.cat, neix amb l’objectiu de
ser un espai únic per tots aquells que
volen formar-se i orientar-se a Catalunya, recollint l’oferta educativa catalana, tant reglada com no reglada, de tots els nivells, àmbits i sectors.
Aquest nou portal d’orientació acadèmica i professional, compta
amb el suport i l’experiència de educaweb.com, que des dels seus
inicis el 1998 s’ha convertit en el referent del seu sector educatiu,
gràcies els serveis oferts ja siguin presencials, on-line i/o telefònics,
i a les seves publicacions. Per tant, el portal ofereix als usuaris un

that maintain a strong state role in controlling education (Germany
and Austria). Author Glenn (educational leadership and development, Boston University) takes a historical perspective, from the 19th
century to the end of the 20th century, examining the implications
of these policies and the dangers that can arise when the state uses
schooling to shape popular beliefs and loyalties. The book begins with
brief overview of popular schooling before and after the 16th century
Reformation, and a more extensive account of schooling under the
influence of Pietism, through the Romantic nationalism of the early
19th century. The author then compares the two sets of countries and
describes how totalitarian regimes in Germany used schooling as a
means of ideological control. Discussion extends to developments
between WWII and the end of the 20th century. The book will be of
interest to policy specialists concerned with balancing school autonomy and government oversight, and to those interested in debates
over parental choice of schools. g
Arregui Trujillo, Claire de Lavernette, Ana Maria Vega Gutiérrez.
La gouvernance des systèmes éducatifs est une des questions clés
pour une éducation de qualité. C’est dans l’optique d’une meilleure
gouvernance au travers du renforcement de la participation des parents que le projet IPPE (Indicateurs de Participation des Parents
dans l’Enseignement obligatoire) s’est développé. Ce projet a consisté à construire des indicateurs permettant de mesurer la participation des parents dans les systèmes éducatifs européens. g
cercador amb 1.000 centres registrats i 6.000 cursos, que s’anirà
completant amb la totalitat de centres i cursos del territori català.
A més del cercador de centres i cursos, al portal Educaweb.cat podem trobar:
• *GR. Gran Recorregut: Primera eina d’orientació on-line de lliure accés que facilita a l’usuari el procés d’acte-coneixement i ajuda
a trobar les ofertes formatives i laborals adequades a cada perfil.
• Qestudio.cat: La primera revista digital d’orientació acadèmica i
professional per a joves d’entre 16 i 20 anys que creuen en el seu
futur.
• Servei telefònic d’orientació: 807 288 879.
• Servei online d’orientació: Servei permanent i personalitzat dut a
terme per la Secretària de Joventut de la Generalitat de Catalunya
i Educaweb. g

“Familia i Escola. Junts per l’educació”
www.gencat/ensenyament/familiaiescola

poració dels pares i mares en el procés educatiu dels seus fills i filles
i del treball conjunt amb mestres i professors.

Una nova web adreçada específicament a les famílies creada per el departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.

“La relació entre la família i l’escola ha de ser de coresponsabilitat
però mai de delegació”, va destacar la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, en l’acte de presentació de la web.

Una iniciativa no només de pensar en les famílies com a principal agent educador, sinó
per la intencionalitat de fomentar la incor-

Per tant, en Família i Escola. Junts per l’educació “trobareu informacions, orientacions i recursos que us poden ser d’utilitat en el seguiment escolar dels vostres fills i filles i la vostra tasca educativa”. g

