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Permeteu-me que faci servir 
aquest símil futbolístic, estem 
en plena lliga i la Champions i, 
per tant, crec que fins i tot tam-

poc no ho notareu gaire. M’estic referint 
al Decret d’admissió d’alumnes.

L’any 2002 va ser l’arribada del tripartit, 
i per ser més exacte, del primer tripartit 
i una de les accions que ens van arribar 
de seguida va ser el Decret d’admissió 
d’alumnes que es va anomenar en aquell 
moment com a “Decret Bargalló”. Després 
un gran enrenou amb una sèrie d’acci-
ons per part de l’administració, vàrem, 
la fapel, presentar un recurs al contenci-
ós en el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Al cap d’un temps, menys del 
que esperàvem, vàrem tenir resposta del 
magistrat, i aquesta, no podia ser d’altra 
manera, ens va donar la raó. Encara ens 
va costar un temps el reclamar que s’apli-
qués el que va dir el magistrat en la seva 
interlocutòria, però al final tot va tornar 
a ser com era: les comissions d’escolarit-
zació estàven plantejades irregularment 
i fora de la llei.

Han passat dos cursos i algú “vol tirar 
pilotes fora”: una altra vegada el decret 
d’admissió d’alumnes. Ara és una mica 
diferent: sembla que hi ha diàleg però 
quan acabes d’exposar els raonaments i 
d’encaixar un molt bon somriure, uns dies 
després, surt el decret i et trobes en la 
mateixa situació d’abans, fins i tot, abans 
de la sentència del TSJ de Catalunya.

Segons l’estatut actual, es diu a l’article 
131, l’educació (a Catalunya) té competèn-
cies compartides amb l’administració de 
l’Estat. La interpretació de la conselleria 

sobre “compartir” sembla ser que és: si no 
diuen res, està prohibit. Jo em pregunto, 
on és la iniciativa que sempre ens havia 
caracteritzat als catalans? Si no es diu res, 
no està prohibit¸ senzillament no s’hi diu 
res, i, per tant, es pot fer.

Veiem què passa:
• Es diu que la LOE suprimeix els punts a 
les famílies nombroses. Primera falsedat, 
la LOE no diu res d’això. Senzillament no 
els cita. (Competències compartides)
• Es diu el mateix amb els celíacs i la res-
posta és la mateixa. La gravetat del cas és 
que, a més, diem que són alumnes amb 
necessitats educatives especials. Sàpiguen 
tots vostès que la LOE (esmentada pel 
Conseller diverses vagades) dóna una defi-
nició d’alumne amb necessitats educatives 
especials on no s’hi inclouen els celíacs de 
cap manera.
• Augment i disminució de ràtio que que-
da aleatòriament en mans d’una part de 
l’administració sense que el sector pares 
i mares, que SOM ELS USUARIS reals de 
l’educació, puguem opinar.
• La participació dels pares i mares cada 
vegada és més complicada. No pot ser di-
versificada en persones. Sempre hem de 
ser els mateixos a tot arreu. Això no crea 
responsabilitats.
• Una altra vegada les oficines d’escolarit-
zació realitzant accions que no els pertoca. 
Els drets són de les famílies, els titulars 
tenen unes obligacions i les han d’acom-
plir. Les comissions que facin el que els 
pertoca, però si-us-plau: cadascú que faci 
el que hagi de fer sense entrar on no li 
correspon. Tan difícil és això?!

Conclusió: anirem a visitar al Sr. Magistrat 
una vegada més.l

Repetició de la jugada
Antoni Arasanz
President de fapel
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S’afirma, probablement amb da-
des objectives, que el català està 
discriminat a Catalunya. Potser 
sí. Sobretot ho penso quan veig 

persones, conegudes, catalanes de tota 
la vida, que per comunicar-se en el sí de 
la pròpia família, ho fan en l’altre idioma 
oficial a casa nostra: en castellà. És això un 
pecat mortal? O més aviat és una moda, 
com tantes d’altres, a l’estil de la que ja era 
més o menys habitual en la nostra classe 
mitjana benestant de l’època franquista?

Però si voleu que us sigui sincer, sóc més 
partidari de la teoria que em venia un amic 
holandès, ara ja fa força anys, quan jo li 
demanava un esforç per parlar una mica 
millor l’únic idioma del nostre país que 
ell coneixia, el castellà. Ell em deia que 
no el faria aquest esforç, perquè entenia 
que l’idioma era un instrument per a la 
comunicació, que no era una qüestió d’eru-

dició o presumir d’idiomes. A ell i a mi ens 
servia per entendre’ns, per explicar-nos 
coses, per treballar –ja que treballàvem 
junts–, per... (i aleshores hi afegia un llarg 
etcètera que explicava amb escreix la seva 
postura).

Postura que, òbviament passava per con-
templar, per exemple, la necessitat de 
conèixer l’idioma més universal, proba-
blement sí, que era –i és– l’anglès. Aquesta 
actitud, curiosament, també ja fa temps 
que està de moda: les escoles, sense cap 
mena de dubte, es veuen obligades (per 
exigència dels pares, és clar) a posar tota 
l’energia que calgui per satisfer aquesta 

necessitat peremptòria de dominar un 
idioma encara que sigui a baix nivell i es 
deixi. Fins i tot les autoritats acadèmiques 
s’han vist “obligades” a exigir que en els 
programes de llengua, cada vegada més 
aviat, hi hagi un temps per a un tercer 
idioma, i tanmateix ja es parla –i seriosa-
ment– d’un quart.

Alemany? Rus? Xinès? Romanès? Àrab? 
Si hem d’acollir una població immigrant, 
cada vegada més nombrosa, una mane-
ra d’integrar-los (o ajudar-los a fer-ho) 
podria ser aprendre la llengua d’aquells 
grups forans més nombrosos, per exemple. 
D’acord! Si jo hagués emigrat a Alemanya 
o a l’Holanda del meu amic, segur que hau-
ria hagut d’aprendre alemany o holandès. 
Aleshores, si es volen integrar, per què no 
aprenen català? Tot plegat, però, sembla 
una ironia poca-solta, com una ridícula 
burla d’un fet que, probablement, per a 
moltes persones, no és gens agradable 
ni desitjable (em refereixo al fet d’haver 
d’emigrar).

Què fem però, mentrestant, amb el català? 
Ja fa uns dies que algú em deia, també seri-
osament, que el problema no és l’ús social 
del català. La gent –el poble fidel– utilitza 
la llengua que pot per comunicar-se. I no 
és just que se l’obligui a fer-ho en una altra 
que no coneix. Un altre problema és el de 
la llibertat. El vull conèixer o no, el vull 
parlar o no. En termes de drets i deures, 
jo dic: tothom té el dret a conèixer-lo i a 
parlar-lo. I a Catalunya també ha d’haver 
el dret a ensenyar-lo. Però, a la vegada, 
no pot haver-hi cap obligació fora de les 
que, en una democràcia madura, cadascú 
s’imposa.

Però també sense cap mena de discrimi-
nació respecte d’altres idiomes, ja siguin 
els propis d’aquest país o d’un altre, siguin 
o no més universals, etcètera. El pragma-
tisme dels pares joves és ben clar. El món 
cada vegada és més petit. I és força lamen-
table anar a l’estranger i no poder entendre 
el que –amablement o no– et diuen...l

Activitats FAPEL

Bilingüisme a Catalunya?
Marcel·lí Bosch
fapel

“El poble utilitza la 
llengua que pot, i no 
és just que se l’obligui 
a comunicar-se en una 
altra que no coneix

L’autor considera que l’idioma és 
un instrument per a la comunicació, 
serveix per entendre’ns, per 
explicar-nos coses, per treballar, 
per fer un munt de coses. I des 
d’aquest punt de vista presenta la 
qüestió del català a Catalunya des 
de diversos angles, sempre tenint 
en compte que tothom té el dret 
a conèixer-lo i a parlar-lo i que al 
nostre país ha d’haver el dret a 
ensenyar-lo. Però, a la vegada, no 
pot haver cap obligació fora de les 
que, en una democràcia madura, 
cadascú s’imposa.



5Anàlisi

Raó de ser de l’assegurament: avantatges de l’assegurança de salut 

Sentir-se segur

A l’assegurança de salut, com a 
qualsevol altre tipus d’assegu-
rança, cal conèixer el que volem 
assegurar i la situació en què 

es troba el que hem decidit assegurar. En 
aquest cas, la nostra salut i la de la nostra 
família. Normalment és bona i no caldria 
preocupar-se’n, però forma part de la con-
dició humana voler sentir-se segur i no 
córrer riscos innecessaris. Mai no sabem 
què ens pot passar demà. 

L’assegurament neix com una solució a la 
necessitat que senten els grups humans 
de protegir-se davant els fets imprevistos, 
les conseqüències dels quals desborden la 
capacitat individual per a reparar-les. La 
raó de ser de les assegurances de salut és 
cobrir un risc i minorar les seves conse-
qüències. És a dir, enfrontar-se, amb tots 
els recursos disponibles, a la possibilitat 
que ens sobrevingui una malaltia o un ac-
cident que, per norma general, a més del 
desconcert, sol comportar una despesa 
econòmica important. 

La modalitat d’assistència sanitària con-
templa aquelles assegurances que pro-
curen als assegurats assistència mèdica, 
hospitalària i quirúrgica, en cas de malaltia 
o accident, a través d’un quadre mèdic de 
facultatius i centres assistencials, clíniques 
i hospitals predeterminat, o bé, amb la 
modalitat reembossament de despeses, 
que permet la lliure elecció de l’especialista 
i el centre mèdic. En aquest cas, l’assegu-
rat paga prèviament la prestació rebuda i 
posteriorment rep l’import de la mateixa 
(amb uns límits màxims).

Les prestacions més habituals que oferei-
xen les assegurances de salut amb cober-
tura total són: hospitalització per causa 
mèdica, obstètrica, quirúrgica i psiquià-
trica, medicina general, pediatria i totes 
les especialitats mèdiques i quirúrgiques; 
assistència d’urgències i teleconsulta mè-
dica les 24 hores del dia, tot tipus d’inter-
vencions quirúrgiques; totes les proves 
diagnòstiques (anàlisis clíniques, explo-
racions radiològiques, medicina nuclear) 
i qualsevol altra exploració complemen-
tària: odontologia bàsica (extraccions, 
radiologia...) i assistència en viatge. La 
majoria d’asseguradores inclouen la co-
bertura d’algunes pròtesis.

Les asseguradores que donen un nivell 
més alt de prestacions ofereixen tot tipus 
de pròtesis; inclouen la psicologia clínica i 
la psicoteràpia; acupuntura, homeopatia i 
medicina alternativa a preus especials. In-
clouen també tota la medicació oncològica 
(quimioteràpics convencionals, anticossos 
monoclonals...) i els antiemètics i protec-
tors gàstrics. L’especialitat d’odontologia es 

contempla amb més amplitud, incorporant 
l’odontologia conservadora (obturacions, 
endodòncies...) i periodontal (afeccions 
de les genives...), a preus especials sense 
haver de concertar una assegurança com-
plementària. Aquestes mateixes entitats 
ofereixen la cobertura de pròtesis dentals, 
implantologia, ortodòncia i odontologia 
estètica, a través d’una assegurança de cost 
mínim. Per últim, les assegurances més 
completes proporcionen serveis a domicili 
desprès d’una hospitalització.

Pel que fa a les assegurances de salut en la 
seva modalitat de malaltia, la seva funció 
és garantir una indemnització econòmi-
ca per poder fer front a la reducció dels 
ingressos i l’increment de les despeses 
que originen una hospitalització, una in-
tervenció quirúrgica, un accident o una 
baixa laboral. 

En conclusió, l’ampli ventall de presta-
cions i serveis que ofereixen les assegu-
rances, semblen una opció responsable 
per fer front als problemes de salut que 
ens podem trobar. Normalment, la satis-
factòria relació cobertura-preu és el més 
apreciat pels assegurats, cada vegada més 
informats, més sensibilitzats i exigents en 
matèria de salut. Més d’un milió i mig de 
catalans tenen assegurança mèdica priva-
da, i més de 9 milions, en total a Espanya, 
han optat per aquesta alternativa.l

Per estar tranquil 
en matèria de salut 
sembla adequat 
afrontar el risc amb 
previsió i dotar-se de 
tots els mecanismes 
necessaris que 
estiguin al nostre 
abast.

DUES MODALITATS: assistència sanitària i malaltia
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La família constitueix el primer 
entorn educatiu dels fills i també 
el principal, ja que és evident que 
aporta una acció més continuada 

i estable i, per aquest fet, el seu paper és, 
sens dubte, molt significatiu.

No obstant això, la família troba certes 
limitacions en la seva funció educativa i 
ha de recórrer a altres institucions capaces 
d’ampliar les experiències de formació que 
contribueixin al desenvolupament dels 
fills, com és el cas dels centres escolars. 
Ambdues institucions comparteixen un 
objectiu comú, “assolir una educació de 
qualitat per als fills i els alumnes respec-
tivament”, per això és necessari arribar a 
acords i ajuntar els esforços, no solament 
amb la finalitat d’aprofitar millor els res-
pectius recursos, sinó també per aconse-
guir la continuïtat, regularitat i coherència 
que aquest objectiu necessita.

Els pares poden proporcionar informació 
rellevant sobre els seus fills que servei-
xi per donar contingut i sentit al treball 
que es desenvolupa amb ells a l’escola. A 
més, els professors poden col·laborar amb 
els pares en la troballa de respostes a les 
necessitats que presenten els fills en el 
seu desenvolupament. Així, si es planteja 
d’aquesta manera, la participació dels pa-
res a l’escola constitueix un aspecte afegit 
i ineludible de la seva funció educativa.

Des del punt de vista legal, els pares te-
nen el dret constitucional, compartit amb 
alumnes i professors, a intervenir en la 
gestió i el control dels centres educatius 
sostinguts amb fons públics. La LODE, les 
lleis i els decrets posteriors estableixen els 
terminis d’aquesta intervenció a través de 
les APA (ara, AMPA) i dels consells esco-
lars. Ara bé, perquè aquest reconeixement 
legal es tradueixi en accions concretes i 
eficaces és necessari que els pares cone-
guin i creïn canals propis de comunicació 
amb el convenciment que els seus punts 

de vista i el seus valors enriqueixen extra-
ordinàriament la vida de l’escola.

En el món real ens trobem amb diversos 
tipus de participació, des de centres edu-
catius on els pares són els propietaris i, 
per tant, nomenen els càrrecs directius i 

condueixen la contractació del professorat, 
fins, en altres casos, a una participació 
purament d’assentiment del finançament 
de les activitats programades pels centres 
escolars.

De tots aquests aspectes es poden extreure 
les conclusions següents:
1  La participació dels pares en els centres 
escolars constitueix un dret i és, a la ve-
gada, un deure inherent a la seva funció 
educativa.
2  Perquè la participació dels pares sigui 
efectiva és necessari proporcionar-los in-
formació bàsica i formació adequada.
�  Els pares necessiten sentir-se acollits en 
les escoles, trobar-hi un espai i posar en 
funcionament els canals de comunicació 
propis.
4  Conèixer els canals existents i les pos-
sibilitats de participació de cadascun, és 
una condició fonamental perquè puguin 
ser utilitzats adequadament pels pares i 
les mares de l’alumnat.

De tots aquests aspectes el segon és bàsic, 
ja que sense formació no pot haver partici-
pació (forma de cultura). Aquesta formació 
té unes característiques peculiars de les 
quals en parlarem més endavant. l

La participació dels pares 
en el sistema educatiu
Gabinet d’anàlisi de fapel

Els pares poden proporcionar 
informació rellevant sobre els 
seus fills que serveixi per donar 
contingut i sentit al treball que es 
desenvolupa amb ells a l’escola. 
A més, els professors també 
poden col•laborar amb els pares 
en la troballa de respostes a les 
necessitats que presenten els fills 
en el seu desenvolupament. Així, 
si es planteja d’aquesta manera, 
la participació dels pares a l’escola 
constitueix un aspecte afegit 
i ineludible de la seva funció 
educativa. Perquè la participació 
dels pares sigui efectiva és necessari 
proporcionar-los informació bàsica 
i formació adequada.

“La família constitueix 
el primer i principal 
entorn educatiu dels 
fills al aportar una 
acció continuada

Reportatge
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VALORS DE LA PARTICIPACIÓ

1. La responsabilitat 
Intervenir conjuntament amb els altres 
subjectes en una gestió participativa per 
assolir un determinat objectiu,que es con-
sidera important per al grup o per a la 
societat, i així prendre consciència que, 
amb aquest ajut, s’assolirà l’objectiu amb 
més facilitat o amb més qualitat.

2. L’altruisme
Dedicar d’una manera generosa temps 
i esforç per a la concreció d’un projecte 
educatiu, per al seu seguiment i per a la 
seva adequació a les realitats canviants que 
constantment sorgeixen en la societat.

�. La solidaritat
No treballar per l’interès personal o corpo-
ratiu, sinó que allò que es pretén és la par-
ticipació de tots els implicats en el projecte 
educatiu i que hi hagi una atenció especial 
per a aquells que, per causes diverses, ho 
precisen més.

4. L’equitat
Assumir el compromís d’oferir la nostra 
aportació personal sense desequilibrar-se 
en el sentit d’afavorir uns interessos o dei-
xar per als altres tasques més costoses.

5. L’esforç, la tolerància, la 
subsidiarietat i la representativitat
Totes les actuacions dins l’àmbit de la 
participació han de plantejar-se i dur-se 
a terme des d’una perspectiva de conjunt, 
amb l’objectiu que existeixi una convergèn-
cia coherent en la realització del projecte 
comú establert per la comunitat educa-
tiva.

FACTORS QUE AFAVOREIXEN
LA PARTICIPACIÓ

1 La satisfacció de les necessitats de la 
persona i la seva identificació amb el grup. 
Quan sentim que unes necessitats concre-
tes són satisfetes per un col•lectiu, més 
gran és la identificació. Així, em sentiré 
representat i podré implicar-me com a 
representant.

2 La identificació amb el projecte educa-
tiu del centre, on es garanteixi l’educació 
compartida i on es puguin aportar fac-
tors positius per assolir una educació de 
qualitat.

� El marc d’autonomia de centre pot ser 
un element potenciador de la participa-
ció si estableix els canals necessaris de 
participació.

4 L’organització de la participació. S’ha 
de tenir cura en tot tipus d’associació un 
organigrama de la participació. Si aquest 
aspecte no es considera hi ha moltes pos-
sibilitats de fracassar.

FACTORS QUE DIFICULTEN
LA SATISFACCIÓ

1 La valoració social dels guanys materials 
per sobre d’altres valors. Individualisme 
= Desinterès envers la participació. “Si 
no guanyo res no m’interessa la partici-
pació”.

2 La pràctica d’alguns òrgans de partici-
pació com a purs instruments formals. 
No existeixen canals de participació de 
la base.

� Preponderància d’interessos partidis-
tes a corporatius. És la participació ma-
nipulada que es dóna quan els objectius 
reals estan allunyats dels que s’haurien 
de perseguir. 

4 Insuficient reconeixement social de la 
tasca que es duu a terme.

5 Baixa presència en les estructures in-
ternes de debat, d’anàlisi i de reflexió de 
les qüestions rellevants del centre docent. 
En les situacions que veritablement re-
quereixen un anàlisi, una discussió i un 
consens no hi ha una obertura envers els 
pares i mares.

6  Temors i manca de confiança entre els 
diferents sectors.l

La participació, centre d’un seminari

La fapel ha organitzat el seminari “La llei catalana d’edu-
cació: finançament i participació” que se celebrarà el 22 
de març al CaixaForum de Barcelona,  de 15,30 a 21 h. I 
que estarà presidit per l’Honorable Conseller d’educació: 
Ernest Maragall, i que té la participació com un dels temes 
destacats. Així,  la primera ponència, “Llibertat i drets: 
participació”, anirà a càrrec d’Antoni Arasanz, president 
de fapel. La participació i responsabilitat de les famílies 
és el tema de la taula rodona que es farà a continuació, 
en la que participaran Mercedes Coloma, presidenta de 
COFAPA, Josep Miró i Ardévol, Mercè Rey, presidenta de 
CCPAC, Josep Manuel Prats,vicepresident de FAPEL, mo-
derada per Marcel Barrera, El Punt diari.
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Col·legi Cultural 

Informació General
Plaça Barberà 13 
08911
Tel. 93 384 04 51 
Fax 93 464 45 30 
www.culturalbadalona.com
cultural@culturalbadalona.com 

Educació Infantil 1a Etapa
c/ Dr. Daudí 14
infantil@culturalbadalona.com

Educació Infantil 2a Etapa
c/ Lladó 68
infantil@culturalbadalona.com 

Educació Primària
Plaça Barberà 13
Tel.  93 384 04 51  
primaria@culturalbadalona.com 

Educació Secundària
Plaça Barberà 13 
Tel.  93 384 04 51 
eso@culturalbadalona.com 

Batxillerats
c/ Termes Romanes 10 
Tel. 93 389 58 06 
btx@culturalbadalona.com 

Cicles Formatius
c/ Termes Romanes 10
Tel. 93 389 58 06 
cicles@culturalbadalona.com 

Formació Ocupacional 
Plaça Barberà 13 
Tel.  93 384 04 51 
Tel.  93 389 58 06 
adults@culturalbadalona.com

Les nostres escoles

c

Des de fa més de cinquanta 
anys, Col·legi Cultural és un 
referent educatiu dins la ciu-
tat, Badalona. La finalitat 

primordial del centre és contribuir a la 
formació integral de l’alumne en la seva 
dimensió social, amb els valors de l’Huma-
nisme Cristià, d’acord amb els principis de 
la cultura occidental, i amb el respecte als 
principis democràtics de convivència i als 
drets humans fonamentals reconeguts en 
el nostre ordenament jurídic. La nostra 
oferta educativa es fonamenta i es desen-
volupa a partir dels principis següents:

L’escola és un gran complex on tot està al 
servei dels alumnes. El màxim aprofita-
ment d’aquests recursos humans i materi-
als, només es pot aconseguir a partir d’un 
principi bàsic de funcionament: l’ordre 
com a principi d’acció.

L’escola és una gran família on el diàleg 
esdevé l’element més preuat del procés 
educatiu. Aquest té com a objectiu la for-
mació-saviesa, més que no la informació-
coneixement, perquè els nostres alumnes 
puguin: 

Pensar amb efectivitat,  comunicar-se amb 
claredat, tenir criteri propi i discernir els 
valors oferts per la seva cultura. 

L’escola ha de ser una vivència constant 
de desenvolupament dels nostres va-
lors morals i ètics, que es materialitzen 
en: respecte a les normes de convivència, 
respecte a les persones i a les coses, res-
pecte als valors tradicionals de la nostra 
societat, amb especial èmfasi a la dignitat 
del llenguatge, les actituds positives, el 
respecte a la gent gran, etc.

L’escola és un centre de formació inte-
gral que pretén: formar persones lliures i 
responsables. Inculcar respecte a les perso-
nes en totes les seves facetes, així com a les 
coses als llocs de convivència. Promoure el 
desenvolupament d’actituds i aptituds de 
cada alumne segons les seves possibilitats. 
Afavorir en els alumnes hàbits de treball i 
d’estudi de cara a augmentar la seva parti-
cipació com a agents de l’educació.
 
L’escola és un centre de formació cultu-
ral, que imparteix els coneixements es-
tablerts en els programes oficials i dóna 

La qualitat al servei de l’educació 

Col·legi Cultural de Badalona
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importància als aspectes següents: Educar 
el sentit artístic, enriquint la persona-
litat de l’alumne en temes humanístics. 
Fomentar l’hàbit de l’experimentació i 
l’afany investigador, especialment en les 
matèries científiques. Ajudar a una millor 
comprensió de la societat actual i futura, 
amb l’experiència recollida per les ciències 
socials. Orientar l’estudi de les llengües 
vives cap a un aprenentatge pràctic.

La nostra orientació ideològica està fona-
mentada en tres eixos; Pluralisme ideolò-
gic, on l’escola ha de respectar l’evolució de 
l’alumne en el sentit de no imposar-li cap 
concepció política. Se li han d’estimular els 
valors de la convivència, solidaritat, res-
pecte als altres i actitud de diàleg. Valors 
democràtics: transmissió dels valors bà-
sics d’una societat democràtica (el respecte 
cap als altres i cap a un mateix, el sentit de 
la llibertat lligat al de la responsabilitat, la 
solidaritat, el gust per la feina ben feta) i 
contribuir a la conservació i millora de la 
nostra societat. Arrelament a Catalunya 

i obertura a Espanya i al món: afavorir 
la integració social dels alumnes a través 
de la vinculació efectiva a la realitat so-
ciocultural.

La nostra línia metodològica s’articula en 
quatre focus d’acció; en l’aspecte educa-
tiu, fomentar l’esperit crític, la capacitat 
de discussió i de decisió. En l’aspecte 
pedagògic, habilitar el major nombre de 
medis per poder atendre el màxim nombre 
de cicles evolutius i de capacitats intel-
lectuals. En l’aspecte instructiu donem 
importància a l’adquisició d’hàbits, tèc-
niques i continguts bàsics. En l’aspecte 
formal, entenem que l’ordre i la discipli-
na són necessaris per a la vida i la feina, 
però no han de ser entesos ni com una 
rutina, ni com una simple conseqüència 
de la coacció. Les opcions pedagògiques 
en les quals es basem són: la coeducació: 
l’ensenyament que s’imparteixi per a nens 
i nenes serà el mateix i es desenvoluparà 
en el marc de la coeducació.

Aprenentatge significatiu: Els principis 
pedagògics que configuren l’aprenentatge 
significatiu inspiraran i orienten la pràc-
tica docent.

Volem garantir que els nostres alumnes 
dominin amb la mateixa fluïdesa la llengua 
catalana com la llengua castellana, per tant 
les opcions lingüístiques són el Català i 
el Castellà. Al mateix temps donem una 
màxima importància a l’aprenentatge de 
l’Anglès com a tercera llengua dins de l’es-
cola. La nostra escola aposta per ser capda-
vantera en l’aplicació de les TIC, posant a 
l’abast dels nostres alumnes totes les noves 
tecnologies de la informació i comunicació 
com a recurs, eina de treball i suport.

El nostre Centre porta més de sis anys 
organitzant cursos de Formació Ocupa-
cional. Aquests cursos són una eina indis-
pensable per a la inserció al món laboral, 
amb una titulació reconeguda oficialment 
pel Departament de Treball i Indústria 
i per empreses. l
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EDUCEM  centres d’ensenyament

____________________
C/ Francesc Ribas, 8-10
Tel. 938 616 087
_________________
C/ Joan Prim, 59-63
Tel. 938 400 701
______________________
Pl. Maluquer i Salvador, 19
Tel. 938 791 875

08401  Granollers

e-mail: centres@educem.com
web:  www.educem.com

Horari del centre: de 8 a 21 h.

Nivells Educatius:
Educació infantil
Educació primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerats
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
Centre autoritzat de formació d’adults
Proves d’accés a cicles formatius
GES

Compromès amb la qualitat educativa i amb la formació de les persones

EDUCEM centres d’ensenyament

Les nostres escoles

La nostra escola neix de la fusió de 
tres centres que varen iniciar la 
seva activitat entre els anys 1940-
1942. Amb la nova Llei 14/1970 

de la LGE, els centres es varen fusionar per 
crear un centre complet d’EGB i FP.

Des dels seus orígens, el nostre ideari ha 
estat ésser una escola per a tothom, amb 
una educació en els valors de l’humanisme 
cristià, amb l’atenció individualitzada de 
l’alumne atenent sempre al creixement 
personal i professional, fomentant la 
cultura de l’esforç, aconseguint un lligam 
d’afecte fonamentat en el respecte, l’or-
dre i unes bones relacions de convivència, 
educant en l’esperit del servei als altres i 
a la societat.

Educem Centres d’Ensenyament ofereix 
una personalització del procés d’aprenen-
tatge com a eina per ajudar als nostres 
alumnes a créixer i a madurar com a per-
sones. Alhora que aprenguin a pensar i 
aprenguin a aprendre; sempre d’acord amb 
la seva capacitat i el seu ritme d’aprenen-

tatge, així com les circumstàncies familiars 
i socials de la seva història personal; tan-
mateix requerint l’estímul permanent de la 
capacitat creativa de cada escolar.  Creiem 
que cal potenciar progressivament totes 
les capacitats de l’alumne, donar-li els ele-
ments i les estratègies d’aprenentatge per 
seguir sense dificultats el seu procés de 
formació i a la vegada preparar-lo per ser 
capaç de dominar les noves tecnologies 
per tal d’enriquir la qualitat de vida i del 
seu entorn. 

Els diferents òrgans de l’escola vetllen per 
la claredat en la relació alumnes-mestres-
pares fomentant la participació de tots els 
seus estaments, de manera responsable i 
democràtica. La implicació de les famí-
lies és fonamental en la tasca de formar 
integralment els nois i les noies d’avui, 
ciutadans del demà. El binomi escola-fa-
mília és clau en el repte de l’educació del 
segle XXI.

La docència a EDUCEM és exercida per 
un professorat qualificat, que compagina 

e
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il·lusió, experiència i la voluntat d’educar, 
tot aplicant una metodologia basada en 
l’aprenentatge significatiu, amb l’objec-
tiu de facilitar l’adquisició dels diferents 
continguts i el domini dels procediments. 
El nostre professorat compta amb el su-
port de psicopedagogs i d’especialistes en 
les diferents matèries. Un equip humà, 
dinàmic i amb capacitat per respondre a 
les exigències educatives que planteja la 
societat del coneixement.

A EDUCEM formem persones perquè el dia 
de demà esdevinguin professionals capaços 
de fer front als continus reptes que l’evolu-
ció del món els plantejarà a nivell cultural 
i tecnològic. “Eduquem els alumnes en el 
rigor intel·lectual, l’autonomia personal i 
la consciència social, perquè és la millor 
forma de preparar-los per al futur”. l
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Col·legi Loreto Abat Oliba

Avinguda Pearson 22-26 (Infantil i 
Primària)  i 9 (ESO i Batxillerat). 
08034 Barcelona 

Tel. 92 203 04 12 
Fax. 93 203 91 54
E-mail: loreto@uao.es , lsegui@uao.es  
Web: http://loreto.abatoliba.edu

Director: 
Lluís Seguí i Pons 

Nivells educatius: 
Educació Infantil (1r i 2n cicle)
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat (totes les modalitats) 

Educar algú significa ensenyar-lo

Col·legi Loreto Abat Oliba

El col·legi Loreto Abat Oliba té 
una llarga tradició educativa a 
Catalunya, i és una obra de l’As-
sociació Catòlica de Propagan-

distes. En l’actualitat té quasi mil alumnes, 
i està en procés d’ampliació per al curs 
vinent.  

El nostre plantejament educatiu és for-
ça clar i alhora senzill, encara que no per 
això menys difícil de portar a terme en els 
temps que vivim. Educar algú significa en-
senyar-Io a viure. Per això, I’educació és la 
introducció en el significat de la vida. Com 
la família, el Col·legi pretén que I’alumne 
descobreixi el valor i el significat de les 
coses i de la vida en la seva totalitat. Així, 
la proposta educativa ha d’afavorir que 
I’estudiant entengui la relació que hi ha 
entre la seva vida i el que fa al col.legi. 
Aquesta és la font real de la motivació 
per a I’estudi i la clau de I’exit educatiu. 
El Col·legi deixa de ser un IIoc on es va a 
prendre apunts i a passar exàmens, ja que 
I’alumne descobreix que allò té a veure 
amb la seva vida. A la vegada, això can-
via la relació entre alumnes i professors, 
i crea el clima de confiança i autoritat que 
permet una veritable educació. Per això 
considerem que la relació entre profes-

sor i alumne constitueix el centre de tota 
la tasca educativa, tot respectant que els 
pares són els primers educadors dels fills. 
Això exigeix unitat en el criteri educatiu i 
una estreta col·laboració amb les famílies, 
marcada pel realisme a l’hora d’afrontar els 
problemes tant dels alumnes com de les 
pròpies famílies, i així permetre un camí 
educatiu comú.
 
La nostra proposta educativa neix d’una 
concepció cristiana de I’home, de la vida 
i del món. Això exigeix i permet una con-
frontació amb un model autèntic de vida 
moral i intel·lectual, alhora que possibili-
ta una experiència educativa real per els 
alumnes, que poden verificar si la hipòte-
sis de significat que els adults els posen 
davant és seriosa o no.  Els alumnes i les 
seves famílies estan convidats a verificar 
el sentit i l’encert de la nostra proposta 
educativa. Això els permetrà descobrir 
realment la importància de I’estudi i la 
seva vocació personal. L’esforç, la serie-
tat en el treball i la veracitat en la relació 
educativa són imprescindibles per a un 
aprenentatge real i efectiu.

L’ambient quotidià d’un col·legi és el que 
realment facilita I’educació dels alumnes. 

L
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Per això, tant les normes de convivència 
com qualsevol activitat o detall de la vida 
del Col·legi serveixen aquesta finalitat. Les 
activitats, sortides, convivències, crèdits 
de síntesi, intercanvis amb col·legis es-
trangers, etc., són àmbits on els alumnes 
poden fer una experiència més personal 
del valor de les coses que els diem i pro-
posem. 

Només des de la unitat del claustre de pro-
fessors és possible portar a terme aquesta 
proposta educativa. Per això, els professors 
són la riquesa principal del Col·legi. l



14 Entrevista

Entrevista amb Isabel Darder

“El pacte ens dona un marc
de confiança i col·laboració”

       

Isabel Darder és la directora general 
d’Atenció a la Comunitat Educativa, 
una direcció general de recent cre-
ació, que ve a omplir una demanda 

existent entre molts dels partners de la 
comunitat educativa, entre ells la mateixa 
fapel. Isabel Darder és mestre d’educació 
especial en una escola ordinària i des de 
ben jove va mostrar les seves inquietuds 
per intentar millorar aspectes de l’educa-
ció d’aquest país, el que la va portar a col-
laborar en diferents àmbits dins del sector. 
És secretària d’educació i universitats de 
l’executiva nacional del PSC.  

Calia aquesta nova direcció general? 
ID. El primer que va fer el conseller Ma-
ragall és racionalitzar el Departament 
d’Educació, que estava dissenyat per a una 
mida i un volum de persones que no és el 
que té en l’actualitat. Ara ens movem en 
unes dimensions molt més grans: estem 
parlant d’uns 80.000 mestres i un milió 
d’alumnes. Tenim moltes més escoles 
bressol que quan es va posar en marxa, 
moltes més relacions amb els ajuntaments 
catalans i, amb l’aplicació del Pacte Naci-
onal per a l’Educació, és fan molts més 
ajuts per les famílies, del tipus beques 
menjador, per activitat extraescolar, per 
aquelles setmanes de juny i setembre... 
En conjunt, tenim un volum molt gran 
d’atenció a la comunitat educativa i amb el 
departament i els canals que existien eren 
insuficients. El  conseller Maragall tenia 
molt clar que calia dinamitzar tot això, fer 
que tots ens sentim més propers i que les 

coses poguessin anar més àgils, ràpides i 
comunicar-nos, entendre’ns i estar més a 
prop un dels altres.

Sembla que ha estat ben rebuda.
La veritat és que una iniciativa d’aquesta 
mena era reclamada per diversos sectors 
de la comunitat educativa. Ara estem co-
mençant, però crec que a totes les persones 
a lesa que els hem anat explicant quines 

són les nostres funcions tenen força expec-
tatives, el que passa és que estem creixent 
poc a poc, perquè estem construint una 
direcció general nova. El que espero és que 
la gent no es decebi massa d’hora. Que 
tinguem temps de construir aquest engra-
natge, que no és senzill i, de mica en mica, 
puguem tenir totes aquestes relacions amb 
els pares, professionals, alumnes, amb qui 
calgui, de forma periòdica perquè realment 
tinguem una connexió fluida i àgil.
  
Quines són en concret les seves fun-
cions? 
ID. La bàsica és atendre la comunitat edu-
cativa, per tant, acostar-se, dissenyar tota 

Isabel Darder
Directora general d’atenció
a la comunitat educativa 

El departament d’Educació, 
presidit per Ernest Maragall, ha 
creat la direcció general d’Atenció 
a la Comunitat Educativa amb 
l’objectiu d’assolir una connexió 
fluida i àgil amb tots els estaments 
que participen en l’educació al 
nostre país, i que, a més de crear-
ne de nous, aglutina i racionalitza 
diversos serveis que el departament 
tenia repartits en varies direccions 
generals. L’engranatge, gens senzill, 
s’ha posat en marxa i en breu es 
percebran els primers resultats. De 
les seves funcions n’hem parlat amb 
Isabel Darder, la responsable de la 
nova direcció general. 

“Estem creixent poc
a poc i el que espero
és que la gent no
es decebi massa
d’hora

Atenció a la comunitat educativa >>
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una sèrie de canals que van més enllà del 
donar informació, atendre trucades tele-
fòniques i fer reunions amb les entitats. 
Estic parlant, per exemple, de fer taules 
estables de comunicació i col·laboració 
amb tot els sectors implicats. D’aquestes 
últimes, tenim decidit, per ara, fer-ne una 
per a les federacions de pares, una altra 
per a l’escola concertada, que fins ara no 
existia, i una altra per a l’educació en el 
lleure, que estem definit qui hi acabarà 
participant.

 També tenim previst crear  taules estables 
amb els altres departament amb els que 
col·laborem, com poden ser salut i cultu-
ra, amb els que tenim projectes comuns, 
per fer una tasca molt més estretament 
i mantenir  relacions més estables i no 
tan puntuals. És a dir, també volem tenir 
molta cura de totes les qüestions que són 
més transversals. 

Parleu d’atenció personalitzada.
ID. Crearem també una oficina d’atenció 
a les persones, en la que cada pare o cada 
mestre, o el mateix alumne, individual-
ment, rebrà una atenció personalitzada. 
Actualment tenim la unitat de suport a 
la convivència escolar i pensem també en 
obrir una finestreta única que atengui els 
pares d’alumnes amb discapacitats, pel que 
fa a temes educatius, que és una reclama-
ció del col·lectiu, i des d’on es coordinin 
totes les necessitats i ajudes que aquest 
col·lectiu pugui obtenir.

Però aquí no acaba la cosa. 
ID. Cert, tenim més fronts oberts. Un altre 
encàrrec a aquesta direcció general és mi-
llorar, agilitzar i descentralitzar al màxim 
tots els tràmits burocràtics que és fan en 
la comunitat educativa. Per exemple, les 
reclamacions de notes, les adaptacions 
curriculars... estem estudiant, i proposant 
a la direcció general que s’encarrega de 
cada cas, com es pot simplificar el tràmit 
i reduir-ne el temps de gestió, que ara pot-
ser és excessivament llarg. 
 
Dins d’aquest mateix vessant, també es-
tem estudiant fer més àgils i racionals les 
subvencions, ajuts o convenis singulars 
que tenim amb la comunitat educativa. 
No cal que n’hi hagin molts, potser amb 
uns quants n’hi hauria prou. 

Per una altra banda, agilitzarem tots 
aquells canals, que no són d’acció directa 
però sí diríem mediàtica, que el departa-
ment ha de tenir amb la comunitat: webs, 
telèfon, publicacions... intentarem que 
tot això sigui de veritat útil, assequible 
i àgil.
 
Sembla molt ambiciós aquesta pla.
ID. En realitat, moltes d’aquestes coses ja 
s’estaven fent en altres direccions generals, 
estaven repartides, i el que fa la nostra és 
aglutinar-les totes perquè siguin més pro-
peres a la comunitat educativa i serveixin 
com a eina de coordinació i col·laboració, 
les unim i tenim una visió amb l’esperit 
de racionalitzar els esforços de manera 

que tothom sentin el departament més 
seu i més proper.

Com valora la situació actual de l’edu-
cació a Catalunya?
ID. Crec que tothom té clar que a Catalunya 
estem en un moment important, de canvi, 
i és evident que entre tots hem de decidir 
cap on anem. Amb el Pacte Nacional per 
l’Educació s’ha fet un gran esforç i crec 
que s’han posat les mesures adequades, el 
que passa és que els resultats els veurem 
d’aquí uns anys.

És la primera vegada que es fa un pacte  
amb tots els elements d’un mateix àmbit. 
Quasi tothom, patronals, sindicat, movi-
ments de renovació pedagògica, pares i 
mares, ajuntaments, l’administració edu-

cativa... tothom qui participa en l’educació 
en aquest país ha signat el Pacte. Per tant, 
és importantíssim. No hi ha precedents. I 
ara el que s’ha de fer és posar en marxa to-
tes les mesures que el pacte ha dissenyat. 
Algunes ja ho estan. Ens calen aplicar les 
que encara no. l 

“Crearem una 
oficina d’atenció 
personalitzada per
a tots aquells que
ho reclamin

Atenció a la comunitat educativa >>
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Un número creciente de padres 
están preocupados por sus hi-
jos adolescentes. Pero no solo 
ellos, también educadores, 

científicos sociales, medios de comunica-
ción. Solo quienes nos gobiernan parecen 
poco sensibles a lo que sucede. Se dice, y es 
cierto, que se trata de un problema educa-
tivo, pero esto no es decir mucho. Educar 
es simplemente “conducir”; la cuestión es 
a dónde, su sentido. Una instancia impor-
tante, el Consejo de Estado, nos da una 
pista cuando en su crítica demoledora del 
proyecto de Ley sobre la enseñanza, afirma 
que estaba falto de toda referencia a los 
valores básicos como “el deber de estudiar” 
y la cultura del esfuerzo y, excesivamente 
condicionado por lo nuevo. 

Desde hace un cierto tiempo, explico y 
aplico un diagnóstico: nuestros proble-
mas son consecuencia de la ideología de la 
desvinculación que nos invade y domina. 
También el grave problema de la educa-
ción de la adolescencia. Desvinculación 
en el sentido de que la realización per-
sonal es vista únicamente en función del 
deseo ante el que todo vínculo, norma, 
institución, compromiso personal, debe 
supeditarse o ser roto. Es un problema de 

Occidente y sobre todo de buena parte de 
Europa, pero solo en el caso de España, 
esta cultura de masas nacida a finales de 
los años sesenta del siglo pasado, se ha 
transformado en proyecto político.

Esta concepción confiere un papel deter-
minante al sexo y sin quererlo, pero por 
la misma lógica hacedora, a la violencia y 
vandalismo, al impulso destructivo. Freud, 
que está en el origen de aquellos plantea-
mientos de la revolución cultural de los 
sesenta, lo explicó con precisión cuando 
expuso que la felicidad, que es difícil y 
fugaz, se alcanza en su grado máximo en 
las relaciones sexuales. Freud daba a este 
término un sentido muy amplio, pero en 
este caso se refería, porque así lo precisó, 
a la “sexualidad (genital)”. La cultura y las 
instituciones limitan esa capacidad para el 
goce, explicó. De este hilo conductor sale 
la concepción ideológica del deseo como 
proyecto político, propio de los sectores 
que ya militan en el post-socialismo. Pero 
Freud dice mucho más que eso.

Efectivamente creía en la libertad para ha-
blar de sexo, pero atención, no postulaba 
la libertad de actuar. No creía en lo que 
hoy llaman libertad sexual. Las teorías 

Educar significa trasmitir 
códigos morales y actitudes éticas 
que permitan dar sentido a la vida 
del adolescente, la encaucen y la 
doten de recursos para controlar 
sus dos principales impulsos, el 
de su libido y el de la destrucción. 
Hablar –educar– sobre el sexo, no es 
sinónimo de permisividad y libertad 
de acción como nuestra sociedad 
confunde, sino precisamente todo 
lo contrario. Los graves problemas 
que paralizan la sociedad occidental, 
son consecuencia de la ideología de 
la desvinculación que nos invade y 
domina. Desvinculación en el sentido 
de que la realización personal es vista 
únicamente en función del deseo 
ante el que todo vínculo, norma, 
institución, compromiso personal, 
debe supeditarse o ser roto.

Educación, 
violencia, 
permisividad 
y deseo
Josep Miró i Ardèvol
josepmiro@e-cristians.net
Director del Centre d’Investigació
i Desenvolupament Empresarial 
- Institut d’Estudis del Capital Social 
(CIDE-INCAS)
President de l’associació E-cristians



1�L’educació és notícia

freudianas, como explica el profesor de 
Psiquiatría de la Harvard Medical School, 
Armando Nicholi, sostienen que poseemos 
dos instintos básicos que generan tensio-
nes, el Eros, al que también denominó 
libido y el instinto de destrucción. Freud 
defendía enseñar a los niños unos estánda-

res altos de moral y que la sociedad hiciera 
cumplir estos preceptos para controlar 
ambos impulsos. En su obra “El Malestar 
en la cultura” escribió que una comunidad 
actúa con plena justificación cuando prohí-
be una conducta sexual a los adolescentes, 
por una razón que en nuestro tiempo lla-
ma la atención: “pues la contención de los 
deseos sexuales del adulto no ofrecerían 

perspectiva de éxito si no fuera facilitada 
por la labor preparatoria en la infancia”. 
Y precisaba: “Las obligaciones morales 
referentes a la sexualidad deberían ser 
dadas en el momento de la confirmación 
(religiosa)”, lo que viniendo de un ateo no 
deja de proyectar un interrogante de inte-
rés. Quizás asumía avant letre la idea de 
Ratzinguer: “Tanto si crees en Dios como 
si no, compórtate como si Dios existiera”, 
porque la ética cristiana es la portadora de 
sentido para nuestra ética cívica.

En resumen, educar es trasmitir códigos 
morales y actitudes éticas, que den sentido 
a la vida del adolescente, la encaucen y la 
doten de recursos para controlar sus dos 
principales impulsos, el de su libido y el 
de la destrucción. Hablar –educar– sobre 
el sexo, no es sinónimo de permisividad 
y libertad de acción como nuestra socie-
dad confunde, sino precisamente todo lo 
contrario. El impulso destructivo en dema-
siados adolescentes que daña la enseñaza, 
dificulta la integración social y preocupa 
a los padres, está ligado a la permisividad 
sobre la conducta, también la sexual.l

“Nuestros problemas 
son consecuencia 
de la ideología de la 
desvinculación que nos 
invade y domina
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¿De veras quiere conciliar?
Paco Gay
nch & partners

Es la expresión de moda. Conci-
liación. Y se ha convertido en la 
aspiración prioritaria, dentro del 
discurso de la satisfacción/insa-

tisfacción laboral. No estamos satisfechos, 
incluso estamos desmotivados, porque no 
podemos conciliar. Aparecen personas que 
corren el grave riesgo de lesiones, incluso 
físicas, haciendo equilibrios casi circenses 
para lograr la conciliación.

Hoy casi puede llegarse al extremo de 
diferenciar dos tipos de personas en el 
mundo, las que concilian y las que no, y 
eso, claro, crea toda una estampida de per-
sonas dispuestas a ser de las que sí, aunque 
no sepan muy bien qué hay que conciliar 
ni, por supuesto, se hayan detenido a ver  
cómo es eso de la conciliación.

Con cierta ironía, y algo de mala uva todo 
hay que decirlo, a veces tienes la impresión 
de que, en los encuentros “sociales” entre 
personas que tienen la suerte –aunque 
ellos crean lo contrario- de tener trabajo, 
es de rigor la pregunta “Y tú, ¿concilias?”, 
como antes lo fue aquella de “¿Tienes mó-
vil?” y, claro, ¡cualquiera se atreve a decir 
que no!

Habrá que ver cómo es eso de la concilia-
ción, ¿no? Para empezar, uno se da cuenta 
de que eso de la conciliación implica tener 
trabajo. Si no, no hay problema o, mejor, el 
problema prioritario es otro. La cuestión 
sigue por lograr que el trabajo genere con-
traprestaciones que aporten satisfacción 
suficiente a las necesidades básicas. Si no, 
el problema prioritario, es otro.

Ése es el contexto en el que se plantean, 
normalmente, las necesidades de conci-
liación, una vez satisfechas determinadas 
necesidades previas. Entonces, cuando 
el problema es dar solución al conflicto 

intermotivacional en nuestra estructura 
de motivos, es cuando resulta fácil con-
cretar qué es para mí la conciliación, para 
qué la quiero, cuál es el límite que tengo 
que poner a la satisfacción de otras nece-
sidades, etc. 
Entre otras cosas, se descubre la diferencia 
entre necesidades reales y necesidades 
aparentes y, también, se descubre aquello 
de las limitaciones humanas. Por ejemplo, 
descubres que eso de la ubicuidad efecti-
vamente no es un atributo humano.

Antes de seguir, un paréntesis. Conviene 
no olvidar la sensibilidad y el respeto que 
merecen las personas que, por las causas 
que sean, andan intentando solucionar su 
problema de satisfacción de necesidades 
básicas. No hacerlo así, es apuntarse al mo-
vimiento de moda y hacerlo frívolamente 
y, quizá, poco humanamente. 

Sigamos. Ya sabemos que podemos y que 
queremos conciliar. Sabemos incluso el 
porqué y el para qué. Viene el asunto del 
cómo. Respuesta habitual, humana pero 
poco inteligente: que me lo resuelvan. El 
Estado, la Comunidad, el Municipio, la 
empresa… tienen que. Hombre, verá, es 
Vd. el que tiene que, mejor dicho, el que 
quiere que. Los demás, si nos interesa, 
podemos ver cómo ayudamos. ¿Le pare-
ce? Es que si no, si no le parece, me temo 
que estamos cambiando de protagonista. 

Si es usted afortunado y puede 
pensar en la posibilidad de conciliar 
vida laboral y vida familiar, tómeselo 
muy en serio. Porque el tema no 
sólo es de gran seriedad, sino 
que también presenta una gran 
complejidad. Y hasta el momento 
sobre este tema se están oyendo y 
leyendo una sarta de frivolidades. 
Además, hay que pensar en los que 
aún queriendo conciliar, han de 
supeditar este problema a otros 
mucho más importantes. 
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La protagonista es la persona, los demás 
ayudan si les interesa. ¿Les tiene que in-
teresar? Pues claro, y quien no lo tenga 
claro que se lo vaya haciendo mirar, como 
diría el humorista. Estamos hablando del 
seguir creciendo en el logro de personas 
equilibradas, personas que quieren, saben 
y pueden afrontar sus diversas áreas de 
actuación –aquellas en las que se les espera 
y necesita– y que estén en condiciones de 
hacerlo con eficacia y eficiencia, que diría 
Peter Drucker.

Por una parte, conviene, y mucho, ir to-
mando conciencia de que eso de las perso-
nas es tratable como un bien escaso, con 
tendencia a ser ciertamente muy escaso 
en el mundo noroccidental, y más escaso 
si el mundo se reduce a Europa, y aún más 
si el mundo lo reducimos al ombligo ibé-
rico. Otros ombligos, dentro del ibérico, 
lo tienen aún peor.

Si la persona tiende a dejar de abundar, ni 
le cuento si hablamos de personas com-
petentes para dar respuesta adecuada a 

los retos de lo que llamó, también Peter 
Drucker, la sociedad del conocimiento.
Personas equilibradas, por otra parte, son 
personas en equilibrio y no personas ha-
ciendo equilibrios, que es otra cosa más 
frecuente y menos deseable. Es por eso, 

y también por otras razones que ahora 
no podemos abordar, que al Estado, a la 
Comunidad, al Municipio, a la empresa, 
etc., les debería interesar, y mucho, ayudar 
a que las personas puedan conciliar. Pero 
ayudando y no sustituyendo.

¿Personas equilibradas?, pero ¿equilibrio 

de qué? Pues de los estados emocionales 
derivados de las situaciones que se les 
plantean desde los diversos planos en los 
que actúan. El problema suele llegar por 
intentos de equilibrar modelos diferentes 
aplicados a los diferentes planos de actua-
ción, cuando, a lo más, es factible el logro 
del equilibrio de los planos siempre que 
se aplique un mismo modelo para todos 
ellos. Otra cosa lleva a ejercicios circenses 
con riesgo de descoyuntamiento, y no sólo 
físico esta vez, de la persona.

Si de veras quiere conciliar, no frivolice, 
ni se compre un papelito que diga que Vd. 
es conciliador –sea Estado, Comunidad, 
Municipio, empresa o persona–. Tóme-
selo en serio, porque es un tema serio y 
complejo. Por si falta alguna razón para 
tomárselo en serio, piense en los que no 
tienen el problema, mejor dicho, en los 
que lo tienen pero deben supeditarlo a la 
solución de otros problemas que Vd. ya ha 
solventado. ¿De veras quiere conciliar? 
Pues siéntase afortunado y póngase a tra-
bajar. En serio. l

“Uno se da cuenta 
de que eso de la 
conciliación implica 
tener trabajo. Si no,
no hay problema
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Un nou decret d’admissió d’alumnes 
Juan José Codina
Advocat

L’actual Decret regulador del 
procés d’admissió d’alumnes és de 
l’any 2004 i es va redactar com a 
conseqüència de l’entrada en vigor 
de la Llei Orgànica de Qualitat de 
l’Educació. Davant de la derogació 
d’aquesta Llei i l’entrada en vigor 
de la nova Llei Orgànica d’Educació 
(LOE), el Departament d’Educació 
torna a adaptar la normativa 
reglamentària reguladora del procés 
d’admissió d’alumnes. El projecte 
de Decret, com va passar amb 
l’anterior, es va posar a informació 
pública i ha estat dictaminat ja pel 
Consell Escolar de Catalunya.

El nou Decret, si no hi ha novetats, es pu-
blicarà al Diari Oficial de la Generalitat 
durant el mes de març, amb la finalitat 
que sigui d’aplicació en el procés d’admis-
sió d’alumnes del curs 2007-2008, que 
començarà el mes d’abril.

Després de fer una primera lectura he de 
dir que em va estranyar no trobar cap re-
ferència al Pacte Nacional per l’Educació, 
ja que en el mateix s’estableixen les bases 
del que ha de ser un marc de veritable lli-
bertat d’elecció de centre docent entre els 
sostinguts amb fons públics: els públics 
i els privats concertats. Em refereixo al 
compliment del principi de la gratuïtat 
efectiva dins del termini establert per això 
en el Pacte, ja que les actuals condicions 
econòmiques del concert educatiu no ga-
ranteixen la gratuïtat. Els pares, a l’hora 
de fer la preinscripció, han de saber quins 
són els seus drets i també les seves obli-
gacions, i res millor per això que conèixer 
amb la major exactitud possible la situació 
en la qual es troben els centres, evitant 
així futurs equívocs. Sobre aquest cas en 
particular s’han fet al·legacions.

El Consell Escolar de Catalunya en el seu 
dictamen 1/2007 també recollia que era 
de l’opinió que s’introduís en el preàmbul 
una referència al Pacte i proposava que 
s’avancés en la implantació progressiva 

de la gratuïtat en condicions equivalents 
als centres públics. La Direcció General 
d’atenció a la Comunitat Educativa, do-
nant resposta a les al·legacions presenta-
des, ha manifestat que es farà referència 
al Pacte Nacional en l’exposició de motius 
del Decret.

Altres qüestions plantejades al projecte 
han estat les relatives al fet que s’havien 
d’atendre de forma immediata les petici-
ons de places vacants; que s’ampliés l’ads-

cripció de centres no només entre els del 
propi municipi; que s’ampliessin els crite-
ris d’admissió, i finalment i entre d’altres, 
la relativa a la reducció de proporció.

Pel que fa referència als criteris d’admissió, 
ha hagut moltes veus que han reclamat 
una atenció envers les famílies nombroses. 
L’exigència que es valorés aquesta condició 
serà finalment recollida al Decret si res no 

“Els pares, a l’hora de 
fer la preinscripció, 
han de conèixer els 
seus drets i les seves 
obligacions
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ho impedeix a última hora, en el sentit 
que, en cas que es produeixi un empat en 
els criteris generals, es tindrà en comp-
te la condició legal de família nombrosa, 
atorgant vuit punts en el cas de famílies 

nombroses especials i quatre en el cas de 
les generals. La LOE no permet incorpo-
rar-lo com un criteri general de prioritat 
però si que es tindrà en compte en una 
situació d’empat.

Si res no ho impedeix, al Decret tornarà 
a regular-se la reducció de ràtio, és a dir, 
la possibilitat de determinar un menor 

nombre d’alumnes per aula del que està 
establert com a màxim pel Govern i en 
les autoritzacions dels centres. Per dur a 
terme aquesta reducció no hi ha fonament 
legal, sí n’hi ha per a l’increment en una 
situació concreta i així es recull, i es preveu 
quan la reserva de dues places per curs per 
als alumnes de necessitats educatives no 
permeti una resposta educativa adequada. 
La LOE diu que la resposta s’ha de donar 
amb majors recursos econòmics i de per-
sonal i no preveu en cap cas la reducció 
del nombre d’alumnes per classe.

Finalment, i pel que fa referència al canvi 
de centre un cop iniciat el curs i havent 
vacants en el receptor, cal dir que només 
es podrà atendre si l’alumne no estava es-
colaritzat, per canvi de domicili o per cir-
cumstàncies excepcionals. La possibilitat 
de canviar de centre de forma lliure, sense 
justificacions, s’ha de fer en el període 
de preinscripció. Qüestions reiterades en 
aquest projecte van ser el seu dia recor-
regudes de l’anterior Decret i per tant es 
troben pendents de Sentència. l

“Respecte als criteris, 
hi ha hagut moltes 
veus que han reclamat 
una atenció envers les 
famílies nombroses
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Frenar la violencia escolar 

Víctimas y matones
Claves para afrontar la violencia en 
niños y jóvenes
Paulino Castells

Prólogo de Javier Elzo
Ediciones CEAC
Colección: Educación
148 páginas. PVP: 17,50 €

Las semillas de la violencia se siembran en 
los primeros años de la vida en el seno del 
hogar, se cultivan en un medio social que 
estimula la incompatibilidad entre aspira-
ciones y oportunidades, y crecen avivadas 
por “valores” culturales que glorifican las 
soluciones agresivas de los conflictos en-
tre las personas. “En nuestras manos está 
construir una sociedad más justa, con una 
cultura basada en la bondad, impregnada 
de auténtica humanidad, en la que la ética 
personal gobierne la convivencia”, afirma 
Castells, doctor por la UB, especialista en 
Psiquiatría, Pediatría y Neurología, y pro-
fesor de Psicología en la Universidad Abat 
Oliba Ceu de Barcelona.

Valorar la discapacidad 

Déjame intentarlo
La discapacidad: hacia una visión 
creativa de las limitaciones humanas
Tomás Castillo

Ediciones CEAC Educación
Contiene además un excepcional DVD 
con un documental, entrevistas y 
ejemplos. 
120 págs., 12 €

Castillo da difusión a una manera de ver la 
discapacidad y las limitaciones, como un 
fenómeno que afecta a todos y que no es 
un problema circunscrito a un grupo deter-
minado. Uno de los objetivos de este libro 
es permitir a las personas desarrollar al 
máximo sus capacidades y tomar decisio-
nes sobre su futuro, independientemente 
de sus limitaciones. El autor está conven-
cido de que las mayores barreras son las 
que creamos en nuestras mentes.

La importancia de las emociones 

Los secretos de la felicidad
El maravilloso poder de la conversación
Sebastià Serrano

Alienta Editorial 2007
126 páginas. PVP: 12 €

Este pequeño gran libro nos descubre la 
importancia de las emociones para ser 
felices en nuestra vida. ¿Cómo expresamos 
las emociones? ¿Dónde reside la fuerza 
transformadora de los afectos? ¿Qué pa-
pel esencial juega el lenguaje? ¿Cómo nos 
altera la vertiginosa velocidad en la que 
vivimos?.

Un mundo por descubrir

El planeta privilegiado
Guillermo González
Jay W. Richards

Prólogo de Javier Elzo
Ediciones CEAC
Colección: Educación
148 páginas. PVP: 17,50€

Cómo nuestro lugar en el cosmos está di-
señado para el descubrimiento y cómo la 
Tierra ocupa un lugar muy preciso dentro 
de la Vía Láctea, permitiendo la vida y que 
encontremos respuestas a los misterios 
del universo.

Observatori astronòmic de Seva 

Des de la seva posada en funcionament el març de 1996, 
el treball  de l’Observatori Esteve Duran en investigació 
i recerca és de reconegut prestigi per la comunitat as-
tronòmica internacional. Cal destacar la seva activitat 
divulgadora i educativa adreçada a nois/es, pares i mares 
i a grups que sentin la curiositat i el desig d’explorar i co-
nèixer el món que ens envolta i la comprensió del cosmos. 
Aquestes activitats inclouen xerrades audiovisuals en els 
propis centres (disposa de telescopis portàtils) i també la 
visita a les instal·lacions. La Fundació Privada Observa-
tori Esteve Duran està situada a Seva (comarca d’Osona, 
carrer Montseny, 46. Urbanització El Montanyà).
Més informació a: www.astrogea.org/foed/
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