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No tot és el que sembla

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

Davant de qualsevol oferta cal informar-se bé per prendre la millor decisió. És important saber:

• si tindrem cobertes les intervencions menys freqüents, però no per això menys importants,

 i que acostumen a ser molt costoses.

• si tindrem cobertes totes les pròtesis o els darrers tractaments contra el càncer,
 com els anticossos monoclonals.

• quina és l’amplitud del quadre mèdic i si els equips mèdics de més prestigi estan concertats.

 No és suficient tenir concertats centres de renom si després no podem accedir als seus equips de professionals.

• si l’assegurança inclou tot tipus de tècniques diagnòstiques i terapèutiques de darrera
 generació, com l’estudi mitjançant PET del metabolisme cerebral o les isquèmies cardíaques, els neuronavegadors,

 o si només queden cobertes en algun cas molt especial.

• si l’asseguradora posa traves o dificulta l’accés a les prestacions, per tal de poder mantenir quotes baixes.

I en assegurances d’assistència sanitària, sovint tampoc...

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00
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Com heu vist, aquesta revista porta 
com a lema “El curs del canvi”. No 
hem buscat un títol provocador, però 
no serem nosaltres qui posarem limi-

tacions al que cadascú vulgui pensar.

Voldria centrar el tema en tot allò que en 
uns mesos ens ha caigut a sobre (literalment 
i pràcticament). Mireu: la LEC, la Sentència 
del TC sobre l’Estatut, el canvi de calendari 
escolar amb tot el que suposa un inici de curs 
diferent, jornada sencera, setmana blanca (per 
als pares es podria dir “setmana complicada”), 
el pla 1x1 (diuen que dóna 0), transformació 
del professorat de l’escola concertada en una 
raça de professionals que podríem considerar 
infrafuncionaris (solament en són considerats 
per aplicar-los un descompte del sou, però no 
per a totes els avantatges: no els asseguren la 
plaça laboral, treballen més hores, tenen ràtios 
d’alumnes més altes, etc.), aparició i ampliació 
d’unes noves zones educatives, nous decrets 
a desplegar amb urgència (autonomia, zona 
educativa, programació, etc.). Tot de cop i volta, 
sense pensar quin és l’objectiu real de l’educació: 
la formació de les noves generacions.

Per tot plegat ens ve al cap si era necessà-
ria tanta urgència. I, mentrestant, els pares... 
a patir. Seguim sent el país amb els estàndards 
més baixos, dels pitjors de l’OCDE tant a nivell 
acadèmic com educatiu.

Els darrers governs no s’han plantejat 
realment què cal per millorar aquesta situ-
ació, què és veritablement necessari: més 
llegir, més escriure, més comptar, parlar 
millor. On són les competències que tant 
pomposament ens plantejàvem amb l’arri-
bada de la LOE? Encara no ens hem plante-
jat com millorar la formació del professorat 
per implantar un treball i una avaluació 
correctes de les competències i acabem, 
de cop i volta, de canviar la metodologia 
de treball dels alumnes, els nostres fills; 
ara hem de treballar les matèries amb una 

metodologia diferent, la necessària en un 
àmbit digitalitzat.

Us posaré un exemple concretant més un 
dels temes estrella d’aquest canvi tant anunciat. 
La Fapel diu “sí” al món digital però fent servir 
el cervell i sense treballar exclusivament a tra-
vés d’aquest mitjà. Abans de posar ordinadors 
durant sis hores a les mans dels nostres fills, 
demanem que:
• Tots els centres tinguin un maquinari sem-
blant: pissarra electrònica, canó i ordinadors.
• Una connectivitat real i eficient amb una xar-
xa que pugi i baixi el necessari per a la quantitat 
d’alumnes que estaran connectats.
• Un professorat format adequadament i amb 
suficient capacitat per desenvolupar les meto-
dologies que es necessiten.
• Una plataforma digital on estiguin penjats 
els continguts, que funcioni i que no tingui 
freqüents aturades que acabin destarotant la 
tasca d’alumnes i professors.
• Un especialista per centre que sigui capaç 
de resoldre les problemàtiques tècniques que 
es troben en qualsevol situació digitalitzada. 

No vull seguir per no cansar-vos, però el 
que demanem no hi és, als centres i, per tant, 
una vegada més hem començat la casa per la 
teulada: ja tenim ordinadors!

Aquesta revista coincideix amb el Congrés 
europeu que organitzem aquest any amb motiu 
del XXVè aniversari de l’Associació Europea de 
Pares (EPA) i crec que hi trobareu temes força 
interessants.

El mes de novembre hi haurà eleccions al 
Parlament de Catalunya i en aquesta publi-
cació, hi trobareu el més destacat dels pro-
grames electorals a l’àmbit d’educació: llegiu, 
compareu i exerciu el vostre dret de la millor 
i la més raonada manera.

Us desitjo un bon curs, un bon any i un 
bon canvi. l
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Una pregària, una cinta.

Més de 6.000 famílies ja estem 
implicades en el projecte de 
construir una gran bandera 
del Vaticà amb les oracions 

de cada família, representades amb una 
cinta amb el nom de la família i una frase 
de recolzament al Sant Pare. La bandera, 
feta de cintes, s'exposarà al pati del Palau 
Arquebisbal on farà nit el Sant Pare, de 
manera que la podrà veure de ben a prop 
les cintes personalitzades de cada família.

Voleu participar-hi?
a.  Descarregueu-vos el kit amb les instruc-

cions i el material
b.  Adreceu-vos a cintaoracions@gmail.com 

per fer-nos arribar el missatge que vols 
que transcriguem a la cinta de part de 
la vostra família, així com els vostres 
cognoms.

Gràcies pel vostre suport!

Un grup de pares i mares de diferents 
escoles de Catalunya, durant el mes de 
juliol, vam estar pensant què podríem 
fer per preparar la visita del Sant Pare. 
Les premisses eren molt simples: ajudar 
les famílies a pregar per preparar la visita 
del Sant Pare, testimoniar d’una manera 
palesa el recolzament de les famílies de Ca-
talunya al Sant Pare i fer-ho d’una manera 
senzilla i que costés el mínim possible en 
termes econòmics per posar-ho a l’abast 
de tothom.

Així doncs, vam idear el “kit” de pre-
paració per a la vinguda del Papa per part 

de les famílies. Vam pensar que era una 
bona idea el fet que moltes famílies pre-
guéssim aplegades davant de la imatge de 
la Sagrada Família esculpida al pòrtic de 
goig del Temple a què es dedicarà. Vam 
pensar que ens faria tenir molt present 
per què ve, però també la importància de 
la família i la necessitat de pregar per totes 
les famílies. 

Per tal d’animar i fer ambient vam pen-
sar que seria bonic construir entre totes les 
famílies una gran bandera del Vaticà amb 
el testimoni de la nostra pregària. Així va 
sortir la idea de fer visible la pregària amb 
una cinta. Aquesta cinta podria portar els 
cognoms de la família, així com una frase 
de gratitud o recolzament al Sant Pare. 
Vam pensar que exposar-la on el Sant Pare 
passaria la nit seria una manera de “fer-li 
costat”. 

Així doncs, amb aquestes idees ens 
vam posar a treballar tot fent una ma-
queta del “kit” i ho vam presentar al Pare 
Puig, el responsable de coor-
dinar la visita del Sant Pare. 
En mig d’una forta calor, el 
29 de juliol, vàrem presen-
tar la idea, amb la maqueta 
del “kit”, així com un tros de 
xarxa de galliner amb cintes 
amb missatges lligades, tot 
fent una petita bandera del 
Vaticà.

La idea va agradar i així es 
com es pot veure penjada a la 
web oficial de la vinguda del 

Papa www.papabarcelona2010.cat i als 
llocs web de la Fapel i l’escola Cristiana.

La iniciativa es presenta de manera que 
institucions com les escoles poden recolzar-la 
imprimint diversos “kits” i fer-los passar faci-
litant-los les cintes per part de l’organització 
(hi ha una família fabricant de cintes que ens 
ha regalat més de 10.000 metres per recolzar 
el projecte). També es pot fer difonent la idea 
de manera que cadascú ho faci individual-
ment descarregant-se el “kit” al lloc web. En 
aquest cas, s’ha habilitat la possibilitat que 
les famílies que ho facin d’aquesta manera 
puguin enviar-nos un correu electrònic amb 
el text de la cinta i des de la comissió ens res-
ponsabilitzem de transcriure el missatge en 
un tros de cinta i lligar-la a la xarxa.

Donem gràcies a tots els qui, amb 
aquesta iniciativa i/o amb d’altres, tre-
balleu per tal que el viatge del Sant Pare 
a Barcelona sigui una oportunitat per a 
tothom de millorar com a persones al ser-
vei dels altres. l

Les famílies amb el Papa
Gloria Gratacós
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Milán, junio 2010

Asamblea General de EPA

Los días 18 y 19 de junio de 2010 
se celebró la Asamblea General de 
EPA en Milán, con la participaci-
ón de las federaciones españolas 

de padres CONCAPA, FAPEL y FAPACE.

La Conferencia de este año, 25º Ani-
versario de EPA, bajo el lema “ 25 años de 
buenos ejemplos y logros para un acuerdo 
educativo” reunió a miembros de las fede-
raciones de padres de toda Europa. Para los 
más veteranos, tuvo una significación es-
pecial celebrar esta Conferencia en Milán, 
cuna de EPA, y contar entre sus invitados 
a los más destacados Presidentes que EPA 
ha tenido en estos 25 años, Rob van Veen, 
Mario Viscovi, Werner van Katwijk, Mary 
Killeen y Diego Barroso.

La Asamblea comenzó el viernes 18 
con la presentación del informe del año 
2009/2010.  Johannes Theiner (Presi-
dente de EPA) recordó las distintas acti-
vidades llevadas a cabo por EPA. Lèopold 
de Callataÿ (Tesorero de EPA) presentó el 
informe sobre balance y presupuesto de 
este año y el próximo. 

Se anunció un concurso para presen-
tar el logo de la celebración del 10º “Día 
Europeo de la Participación de los Padres 
en los Colegios”. Antonio Arasanz y José 
Manuel Prats presentaron un boceto del 
Programa de la próxima Asamblea de EPA 
en Barcelona los días 15 y 16 de octubre.

 
El sábado 19, la Universitá Cattolica 

del Sacro Cuore, fue el marco de la cele-
bración del 25º Aniversario. La apertura 

de la ceremonia contó con la presencia de: 
Johannes Theiner, Presidente de EPA. 
Claudio Marcellino, Presidente de FAES. 
Mariastella Gelmini, Ministro italiano 
de Educación, Universidad e Investigación. 
Roberto Formigoni, Gobernador de la  
Región de Lombardia. Mariolina Moioli, 
Concejal de Milán de Familia, Colegios y 
Política Social. Roberta Angelilli, Vice-
presidenta del Parlamento Europeo. An-
gelo Paris, Director General Expo 2015 
del Municipio de Milán. Ralf Rahders, 
Director  Ejecutivo de DG EACEA  de la 
Comisión Europea. Mario Viscovi, Rob 
van Veen, Werner van Katwijk, Mary 
Killen y Diego Barroso.

En la conferencia “Padres y colegio: 25 
años de buenos ejemplos y logros para un 
acuerdo educativo", se recordaron todos 
los avances conseguidos a lo largo de estos 
años en materia de colaboración entre 
padres y colegios. Ivo Colozzi, habló so-
bre “Papel y tarea de las asociaciones en 
la cooperación educativa entre familia y 
colegio" Brendan McCabe, propuso ide-
as para conseguir una colaboración más 
efectiva entre Directores de Colegios y 
Asociaciones de Padres. Johannes Thei-
ner concluyó con la conferencia “Visiones 
de EPA para los padres de Europa".

Tras el almuerzo, se organizaron varios 
grupos de trabajo, que trataron distintos 
temas de gran interés por su importancia y 
actualidad como: la erradicación de trabas 
en la educación, la pobreza, la exclusión 
social, el fracaso escolar…

Tras una Sesión Plenaria en el Aula 
Pio XI y como colofón de la jornada,  los 
participantes disfrutaron de una Cena de 
Gala en el Hotel UNA.

El domingo 20, algunos participantes 
pudieron disfrutar de visitas turísticas 
guiadas, antes de regresar a los distintos 
lugares de destino.

El XXVº Aniversario de EPA se con-
cluye en Barcelona. FAPEL está organizan-
do con cariño y esfuerzo una Asamblea y 
Conferencia a la altura de esta efemérides. 
Deseamos que la celebración de este XXVº 
aniversario de EPA, sirva para hacer una 
reflexión profunda sobre nuestra misión 
y para relanzar decididamente a EPA y 
proyectarla a los ámbitos de acción  y de-
cisión en los que debe estar.

Aprovechando el impulso de la Con-
ferencia de Milán y contando con el que 
próximamente recibiremos en Barcelona 
nos parece que después de este XXVº ani-
versario deberíamos replantearnos muy 
bien los fines y objetivos de EPA, y dirigir 
todos nuestros esfuerzos a conseguirlos y 
desarrollarlos. l
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Congrés europeu d’associacions de pares 
i mares d’alumnes: la família, clau de l’educació

Quins són els premiats d'aquest any?

Com els darrers anys, la Fapel vol agrair a 
persones, institucions i empreses relacionades 
amb el món de l’educació la seva dedicació, 
entrega i col·laboració amb el món de la fa-
mília i l’escola. Aquest acte es realitza amb 
el lliurament del que nosaltres anomenem 
premi fapel.

L’any passat aquest reconeixement va 
anar dirigit a les persones que durant els 
darrers 28 anys han fet possible la fapel. 
Enguany volem premiar  institucions i 
empreses que es caracteritzen per la seva 

bona manera de fer en el món educatiu, de 
la qual us presentem una breu ressenya.

COFAPA
Cofapa es la confederación más amplia 

que reúne a federaciones de todas las co-
munidades autónomas que defiende los 
derechos y libertades que tienen los padres 
en la educación de sus hijos.

Movida por el principio básico expre-
sado en la Constitución Española del de-
recho a la educación en libertad, Cofapa 

trabaja para que los padres puedan ejercer 
el derecho a una educación de calidad, a la 
gratuidad de la enseñanza, a la igualdad 
de oportunidades, a elegir el centro que 
desean para sus hijos y a la colaboración 
activa entre la familia y la escuela. 

Entre sus actividades destacan los encu-
entros celebrados para analizar la atención de 
los alumnos en sus diversas circunstancias: la 
discapacidad, la superdotación, la inmigración, 
los resultados del informe Pisa y el desarrollo 
del carácter propio y variado de los centros. 

El pròxim 15 i 16 d’octubre se celebrarà a Barcelona el Con-
grés Europeu d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, 
amb el motiu de commemorar el XXVè aniversari de l’EPA 
(European Parents Association). L’EPA representa actu-

alment a més de 150 milions de pares i mares a tot Europa i té un 
estat consultiu amb el Parlament Europeu. Esperem, per tant, que 
aquest congrés tingui una repercussió prou extensa arreu d’Europa, 
tant per la qualitat dels ponents i participants en les taules rodones 
com pel públic que hi assistirà.

Durant dos dies es reflexionarà sobre el lema “la família, clau de 
l’educació”. Creiem que aquest pot ser un moment propici perquè totes 
les associacions de pares i mares d’alumnes de l’escola pública, concerta-
da i privada de Catalunya, Espanya i Europa s’uneixin per defensar que: 
a)  Els drets de l'educació estan per sobre dels governs i els partits 

polítics.
b)  Els drets de l'educació són drets de la persona humana.
c)  La formació és la base de la participació
d)  Educar en drets humans és fonamental. per a la societat del segle XXI.
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Blanca tenia un somni. 
Estudiar a la Universitat Abat Oliba CEU
el va fer realitat.
Endavant el talent 

Graus en: 

• Dret 
• Direcció d’empreses
• Màrqueting i direcció comercial
• Periodisme
• Publicitat i relacions públiques 
• Psicologia

• Bilingual Program: Direcció d’empreses + “International
Business Certificate” atorgat per la Boston University

Nous Graus en:

• Educació Infantil
• Educació Primària

Blanca Serrano. Premi al millor expedient del Col·legi d’Economistes.
Llicenciada en Administració i direcció d’empreses i en Economia per la
Universitat Abat Oliba CEU.

Informa’t en el 932 540 919, www.uao.es

Anuncio Fapel news  20/5/10  13:39  Página 1

Qué defendemos
Los padres tenemos el derecho primario a 

educar a nuestros hijos. Los padres tenemos 
el derecho a elegir escuela. Nadie puede impo-
ner a la familia un modelo único de escuela.

Una red plural de centros educativos 
es indispensable para la libertad de en-
señanza.

Facilitar la igualdad de oportuni-
dades no es uniformidad: cada alumno 
ha de poder desarrollar al máximo sus 
cualidades y su capacidad de esfuerzo. 
Queremos una educación de calidad, que 
atienda a cada persona. La gratuidad 
de la enseñanza básica es un derecho 
constitucional y debe seguir a la libre 
elección de las familias, no a la titulari-
dad pública o privada del centro. Nadie 
puede obligar a que las convicciones 
religiosas o filosóficas de las familias 
queden fuera de la escuela. Los centros 
deben responder al pluralismo de los ciu-
dadanos. Una educación de calidad exige 
la colaboración entre familia y escuela. 

Reforzar la autonomía y responsabilidad 
de la dirección de los centros.

CECE
La Confederación Española de Cen-

tros de Enseñanza (CECE) es una asoci-
ación patronal fundada en el año 1977 
que representa a todo tipo de empresas 
educativas, de titularidad religiosa y 
seglar, de todos los niveles educativos 
y de todo tipo de enseñanzas. Está in-
tegrada por asociaciones y federaciones 
que a su vez están constituidas por cen-
tros de las distintas enseñanzas y de los 
distintos niveles (centros de enseñanza 
reglada y de enseñanza no reglada, de 
educación infantil, de formación pro-
fesional, de titularidad religiosa y de 
titularidad seglar, etc.) 

Actualmente, la CECE, que preside An-
tonio Rodríguez-Campra, tiene implan-
tación en todas las provincias a través de 
Federaciones o Asociaciones provinciales. 
Así mismo, existe una representación au-
tonómica de las mismas. 

Fundación Talita
Talita Fundación Privada se fun-

da en 1998 por un grupo de padres y 
profesionales de la educación para dar 
respuesta a la atención a la diversidad, 
trabajando la inclusión de personas con 
discapacidad intelectual o con necesi-
dades específicas en los ámbitos social, 
familiar, escolar y laboral. El objetivo de 
Talita es colaborar, junto a las familias, 
en el pleno desarrollo de sus capacidades 
cognitivas, afectivas y sociales. Para ello, 
Talita pone a su disposición los recur-
sos humanos, técnicos y pedagógicos, 
siempre en el centro educativo elegido 
libremente por la familia.

Talita quiere influir en la sociedad 
para que todos aprendamos a vivir y 
comprender la diversidad en el mundo 
actual. Trabajamos para una sociedad 
justa, solidaria y fraternal, enseñando a 
convivir y amar la diferencia, ayudando 
al que lo necesita a superar dificultades, 
limitaciones y desánimos mediante una 
atención personalizada.
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CCAPAC
La Confederació Cristiana d’Associacions 

de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC) és una entitat constituïda per 
federacions i associacions de pares i mares 
d'alumnes de l'escola cristiana.

CONCAPA
CONCAPA (Confederación Católica 

Nacional de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos) nace en 1929 para promover los 
intereses de la familia y lograr que sus hijos 
reciban, en la vida escolar, una formación 
acorde con sus propias creencias y convic-
ciones. En definitiva, se trata de fomentar 
la unidad y la participación familia-escuela.

A partir de los años 70, con los cambios 
introducidos en la legislación española 
y las consiguientes repercusiones en el 
ámbito educativo, la Confederación centra 
aún más su actividad en la educación y la 
necesidad de que los padres participen de 
forma activa en la formación de sus hijos. 

Qué defendemos
1.  Derecho de los padres a elegir el tipo 

de educación que desean para sus hijos, 
así como la enseñanza moral y religiosa 
acorde con sus propias convicciones.

2.  Igualdad de oportunidades que haga 
efectivo el derecho de elección del tipo 
de educación.

3.  Educación de calidad, en igualdad de 
condiciones para todos.

4.  Gratuidad de los niveles de enseñanza 
obligatoria.

5.  Pluralismo escolar, que ampare la di-
versidad de opciones legítimas en la 
elección del centro educativo.

6.  Participación en la escuela de todos los 
implicados en el proceso educativo, des-

tacando la necesidad de que los padres 
participen para mejorar la calidad de la 
enseñanza, como medio para conseguir 
los objetivos educativos.

EPA
2010 is EPA's 25th birthday which will be 

celebrated in June in Milano, the place where 
EPA was founded in April 1985.

EPA, the voice of parents for all children in 
Europe.

EPA gathers the parents' associations in Euro-
pe and represents more than 100 million parents.

In the field of education, EPA aims to: 
-  promote the active participation of parents 
-  be the voice of parents in the elaboration of 

European decisions. 

EPA's missions: 
To work in partnership with other edu-

cators in creating an educational community 
of parents throughout Europe. 

To give a strong voice to parents in the 
development of all educational policies and 
decisions at European level.

EPA's aims: 
To pursue education policies at European 

level which will bring the highest possible qua-
lity of education for all our children; 
-  To use the influence of EPA to promote the 

active participation of parents at all levels 
of education throughout Europe; 

-  To work to support strong partnerships in 
education throughout Europe through the 
sharing of good practice and by promoting 
dialogue among the parents of Europe. 

Service, support and representation for active 

partnership in the education of our children 
in Europe.

The Commission of the European Union 
provides financial support for EPA. 

The work of EPA
The Paper of Principles sets out those prin-

ciples which should shape the role of parent 
organisations within the education system at 
local, national and European level. 

EPA's Charter of Rights and Responsibi-
lities of Parents in Europe sets out its strong 
philosophy and expectations for the role of 
parents in their children's education. 

These key documents are the framework 
for our Policy Plan, which charts the deve-
lopment of EPA's involvement and actions 
in the field of education.     

Representation
·  EPA works to influence decisions on Edu-

cation policy at European level. 
·  EPA has official consultative status with 

the Council of Europe. 
·  EPA forges strong links and holds regular 

meetings with the European Commission, 
the European Parliament, the Presidents 
of Council of Ministers and the Ministers 
for Education. 

·  EPA builds communication with such influ-
ential European agencies as OECD, UNES-
CO and our partners in education - teachers, 
students, governors, researchers. 

EPA prepares policy papers and submissions on 
all important education policy issues and Euro-
pean programme proposals. 
Services and support for parent part-
nership.

Consell escolar de Catalunya
El Consell Escolar de Catalunya és l'orga-

nisme superior de consulta i participació dels 
sectors afectats en la programació general de 
l'ensenyament no universitari dins l'àmbit 
de l'Administració de la Generalitat, d'acord 
amb l'article 171.1 de la Llei 12/2009, de 10 
de juliol, d'Educació de Catalunya (LEC).

Què fa?
El CEC ha de ser consultat sobre (article 

171.3 de la LEC):
-  els avantprojectes de llei i els projectes de 

disposicions generals de l'àmbit educatiu 
que ha d'aprovar el Govern o el conseller 
o consellera del Departament;
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-  la programació de l'oferta educativa del 
Servei d'Educació de Catalunya; 

-  les normes generals sobre construccions i 
equipaments escolars;

-  les actuacions generals dirigides a millorar 
la qualitat de l'ensenyament i millorar-ne 
l'adequació a la realitat social de Catalunya, 
i les dirigides a compensar les desigualtats 
i les deficiències socials i individuals;

-  els criteris de finançament de la prestació 
del Servei d'Educació de Catalunya;

-  les bases generals de la política de beques 
i d'ajuts a l'estudi.

Els seus dictàmens són preceptius, 
però no vinculants, a l'hora de legislar 
sobre els aspectes generals del sistema 
educatiu de Catalunya.

El Consell pot formular per iniciativa 
pròpia propostes al Departament sobre 
qüestions relacionades amb la qualitat de 
l'ensenyament (article 171.5 de la LEC). 
D'una manera continuada es proposa la 
reflexió sobre temes d'actualitat o que pre-
ocupen la comunitat educativa. Els estudis 

o treballs que se'n deriven, realitzats mit-
jançant subcomissions específiques, són 
documents del Consell, dels quals s'efectua 
una àmplia difusió. En el mateix sentit, el 
Consell organitza anualment una jorna-
da de reflexió (se n'han fet 20 edicions) i 
també cada any participa en la Trobada de 
Consells Escolars de les Comunitats Autò-
nomes i de l'Estat (se n'han fet 19 edicions).

Com funciona?
El Consell Escolar de Catalunya funcio-

na en ple i en comissions, d'acord amb les 
normes d'organització i funcionament que 
aprova el Departament a proposta del Con-
sell (article 171.8 de la LEC). Actualment 
hi ha tres comissions fixes de treball: la Co-
missió d'Ordenació del Sistema Educatiu, 
la Comissió de Programació, Construcció i 
Equipament i Comissió de Finançament de 
l'Ensenyament, a més de la Comissió Perma-
nent. Quan es tracta d'elaborar propostes o 
documents sorgits a iniciativa del Consell, 
es creen habitualment subcomissions es-
pecífiques, que es tanquen quan acaben la 
tasca que els ha estat encomanada.

Magisterio
El compromiso desde hace 144 años de la 

revista MAGISTERIO con la Educación es el 
compromiso con los tres protagonistas de esta 
apasionante tarea: padres, profesores y alumnos. 
Los tres y en ese orden son lo que se denominan 
las tres patas del taburete educativo. Por eso, 
cuentan con publicaciones y servicios dirigidos 
a cada uno esos colectivos: MAGISTERIO (con 
una edición propia para Cataluña desde hace 
10 años), PADRES Y COLEGIOS, ESCUELA 
INFANTIL, ANUARIO DE LA EDUCACIÓN, 
MENOS 20, MENOS 25, MAGISLEX, OCIO 
FAMILIAR, AULA SIENA, etc.

Tres patas sustentan también lo que con-
sideran sus principios editoriales. Aquello en 
lo que creen y defienden desde hace más de 
un siglo: calidad, libertad y solidaridad. Las 
coordenadas en las que debe moverse toda 
política educativa responsable. “Y sin olvidar 
que la Educación- leemos en su página Web-, o 
forma personas íntegras o no merece tal nom-
bre. ¿Cómo se hace? Cultivando, sin descuidar 
ninguna, las facetas intelectual, humana y es-
piritual de la persona”. l
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EPA - Guest at FAPEL in Barcelona to celebrate 
the “European Day of Parents and School”

It has been eight years ago that the 
European Parents’ Association (EPA) 
decided to set a mark in the annual 
calendar. The second Tuesday in Oc-

tober should be a memorial day to focus 
activities of member associations. Parents 
do not only send their children to school! 
Parents need not only educate their chil-
dren at home! Parents as well as teachers 
need to be aware that they co-operate …

I have heard a lot of complaining of 
school persons about the lack of home 
education by parents. At the same time 
many parents demand that school should 
be aware of a lot of additional educational 
tasks not mentioned in the curriculum. 
But many of these tasks could nicely be 
tied to the concept of “European Key Com-
petences” that should be taught and as-
sessed in European schools according to 
the European Commission’s educational 
policies. Is this co-operation?

One of EPA’s core messages is that 
parents are the primary educators of 
their children and have the right (and 
duty) to freely decide the educational 
pathway on behalf of their children’s in-
terest. It is to open them their way to 

best education and a full life. Knowing 
that individual needs and gifts are very 
diverse this freedom of decision is a very 
important right of parents.

So can parents just choose and let the 
selected school do the rest to get the best?

No! There is a lot of examples and 
proofs that active parental involvement 
in schools really makes a difference. And 
this is what the European Day of Parents 
and Schools wants to indicate: Let parents 
and school get together, let parents and 
schools feel shared responsibility. EPA has 
subscribed to work on behalf of parents’ 
interests and rights. Looking closer we 
always end with doing everything to im-
prove the situation of children, because 
that is what makes parents’ concerns. 

So let us look at education from a 
child’s point of view: I know that I have 
parents who love and support me. I have 
experienced them teaching me how to 
express myself and how to behave among 
peers or adults. I come to school and face 
my teacher. He or she seems to know eve-
rything, teaches me how to read and write, 
how to count and what to know about my 

neighborhood, my city … I trust, I like, I 
love my teacher!

Parental involvement in schools in-
tends to give the best basis for education 
for the individual child. If teacher and 
parents co-operate there can be no irrita-
tion about the attitude and aim of educa-
tors. Teachers and parents con profit a lot 
from their co-operation! They can share 
competences from individual pathways of 
training and experience. And only together 
they can give the child a secure space of 
learning – in school as well as at home.

So this is why parents and school 
means improving education … l

Johannes Theiner
EPA-President
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A les portes d’un nou curs, les en-
titats representatives de l’escola 
concertada de Catalunya sig-
nants volem posar de manifest 

el malestar que s’està vivint en el sector, 
fruit d’una colla de decisions del govern. 

Passat un any de l’entrada en vigor de 
la Llei d’Educació de Catalunya l’escola 
concertada no ha vist cap pas endavant 
en les millores previstes per la llei. 

Es confirma la postergació absoluta 
de l’escola concertada en el calendari de 
desplegament de la LEC pel que fa, entre 
d’altres, a assegurar el principi de sufici-
ència en el finançament i d’homologació 
de condicions del professorat. 

Continua la congelació dels ajuts del 
Departament a diferents accions, especial-
ment les relacionades amb l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques (una 
congelació que es manté des de fa més de 
quatre anys!). 

Aquesta situació ve agreujada perquè 
arrosseguem l’incompliment del Pacte Na-
cional per a l’Educació (2005) pel que fa a 
l’estudi i actualització del mòdul de concert 
i d’altres mesures per a la concertada, i a 
l’incompliment de la LOE (2006). 

Se’ns discrimina greument en el progra-
ma EduCAT 1x1 (ordinadors a les aules). 

Els centres 
concertats no 
hem rebut cap 
ajut ni cap dota-
ció per a les in-
frastructures de 
connexió, sub-
ministrament 
elèctric i equi-
pament de les 
aules que han 
de permetre el 
funcionament 
dels ordinadors, 
costos que l’ad-

ministració assumeix en la seva totalitat 
quan es tracta de centres públics. 

El President de la Generalitat ni tan 
sols ha contestat formalment la carta que 
li varen trametre, el dia 6-4-2010, els pre-
sidents de les organitzacions de titulars de 
centres concertats tot sol•licitant revisar 
aquest criteri, o bé articulant algun tipus 
d’ajut que pal·liï aquesta greu discrimi-
nació. 

Com a resultat d’aquesta situació, les 
escoles concertades han hagut de sol·licitar 
l’ajut de les famílies per finançar la implan-
tació del programa o renunciar a fer-ho. 

En aquest context, i per si no n’hi ha-
gués poc, el govern de la Generalitat 
ha imposat una retallada salarial a 
l’escola concertada clarament injusta 
i de dubtosa legalitat. 

S’aplica una mesura pensada per a 
funcionaris a personal que no és funcio-
nari. Les diferències salarials, i sobretot de 
condicions laborals, són molt importants. 
Però encara més radical és el fet que el 
professorat de l’escola concertada no té 
el lloc de treball assegurat de per vida, 
com malauradament hauran comprovat 
aquest setembre els professors d’unitats 
que, per causes demogràfiques, han per-
dut el concert, o el professorat d’aules 
d’acollida suprimides pel Departament 

d’Educació, que han passat a engruixir les 
llistes d’aturats. 

La mesura no és d’aplicació a tot el col-
lectiu del professorat ni de personal de 
l’escola concertada, la qual cosa crea divisió 
en els claustres i les escoles. L’aplicació, a 
més, que es fa de la mesura és encara més 
lesiva que en el cas dels funcionaris en no 
respectar el manteniment de les bases de 
cotització. 

Denunciem aquesta realitat alhora que 
anunciem que intentarem fer canviar l’ac-
titud del govern per tots els mitjans legals 
possibles. Per aquest motiu, anunciem 
que el passat 30 de juliol vàrem interpo-
sar un recurs contenciós administratiu i 
vàrem sol·licitar la suspensió cautelar de 
la Resolució que disminuïa l’import dels 
mòduls de concert pel que fa a la retribució 
del professorat. 

Diverses circumstàncies, però sobretot 
la proximitat de la convocatòria d’una vaga 
general aquest mes de setembre, ens ha fet 
desistir, per ara, de mesures de protesta 
que poguessin ocasionar inconvenients a 
les famílies o a tercers. Les mesures que 
calgui adoptar en cada moment s’estu-
diaran en funció del desenvolupament 
del diàleg amb l’administració, el resul-
tat de les accions jurídiques endegades i 
d’altres circumstàncies socials, laborals i 
polítiques. l

Barcelona, 2 de setembre de 2010 
- Agrupació Escolar Catalana - AEC 
-  Confederació de Centres Autònoms d’Ensenya-

ment de Catalunya - CCAEC 
-  Federació Catalana de Centres d’Ensenyament 

de Catalunya - FCCEC 
-  Federació d’Associacions de Pares d’Escoles 

Lliures - FAPEL 
-  Fundació Escola Cristiana de Catalunya - FECC 

(Associació de Professors de les Escoles Cristia-
nes de Catalunya - APECC, Associació Professi-
onal Serveis Educatius de Catalunya - APSEC, 
Confederació Cristiana d’Associacions de Pares 
i Mares de Catalunya - CCAPAC).

El govern ens segueix discriminant 

Iniciem un curs difícil per a l’escola 
concertada de Catalunya



12 Les nostres escoles

En arribar exalumnes que porten 
els seus fills, fas una mirada en-
rere i t’adones de tot el temps 
que ha passat i de quants infants 

han estat moltes hores entre aquestes pa-
rets. Ara els sembla una casa de nines, 
abans els semblava un castell i sentir-los 
és motiu d’un reportatge únic: encara hi 
ha les rodes del pati? i la piruleta de la 
festa de fi de curs? i la cuinera? i la classe 
d’orenetes? i aquella senyoreta encara hi 
és... quants records guardats en tantes 
memòries... per què deu ser que aquesta 
etapa és tan important?

Basat en la pedagogia Montessori
L’any 1961 es va inaugurar el parvulari 

amb la il·lusió de transmetre als nens i 
nenes el desig d’aprendre. Buscàvem l’edu-
cació integral dels nens que inclogués totes 
les facetes de la personalitat de l’infant, 
conscients que és en els primers anys on 
el nen experimenta canvis més grans en 
més poc temps i cal acompanyar-lo en 
aquesta maduració progressiva de la seva 
personalitat i descoberta del món. En un 
primer moment vàrem començar amb 
el sistema Montessori. El mètode de la 
Dra. Montessori feia compatible el fet 
d’oferir als nens totes les vivències que re-
flectien situacions de la vida quotidiana: 
cuines, garatges, racó de construccions... 
i el material que els permet aprendre a 
llegir, escriure, matemàtiques, situació 

Atenem a la diversitat, respectem la 
individualitat

Des del principi ens hem caracteritzat 
pel respecte a la diversitat, pel respecte a 
la individualitat de cadascú. I obrint les 
portes des de fa molts anys a nens amb 
necessitats educatives especials, hem 
descobert també la importància de l’un 
a un, la importància de les diferències 
individuals, del moment maduratiu de 
cadascú. I això requereix una adequada 
observació i un bon treball en equip, per 
buscar el millor de cada un dels nostres 
nens i saber oferir-los les eines necessà-
ries per pujar els graons del seu desen-
volupament.

Aquesta convivència és tan positiva per 
al nen amb necessitats educatives especials 
com per a la resta de nens.

Creiem en el nen com al constructor del 
seu propi aprenentatge

Cal una acurada feina d’observació i 
de saber oferir les eines i les estratègies 
necessàries perquè ells puguin avançar. I 
perquè nosaltres sapiguem què cal oferir, 
què hem d’estimular en cada moment. Un 
dia, en acabar una entrevista, un pare va 
dir: “bé, el que he entès és que en lloc de 
donar-los un peix els doneu un fil i una 
canya i els ensenyeu a pescar”. Doncs sí, 
ho tindrem en compte en les entrevistes 
en versió reduïda.

Des de fa 50 anys acompanya els seus alumnes en la seva descoberta del món

Parvulari Nostra Senyora

n

Parvulari Nostra Senyora
C/ Iradier, 8 
08017 Barcelona
Tel.934180930

espaial, música i ritme... conscient que 
l’aprenentatge entra pels sentits.

Amb el temps hi ha hagut canvis en 
les lleis educatives, en la societat, en les 
famílies i en les persones i ens hem anat 
adaptant a les situacions, tenint clar sem-
pre que el nostre objectiu no canviava. 
L’infant i les famílies que estaven amb 
nosaltres requerien i requereixen la nostra 
atenció per col·laborar en aquest projecte 
educatiu que les famílies han iniciat amb 
els seus fills.

L’afectivitat, la primera pedra
Creiem en aquest context educatiu petit 

i familiar com un primer salt social, que obre 
les portes a un món nou, on les oportunitats 
d’interacció amb altres persones i objectes 
creixen, de manera que l’infant creix acom-
panyat d’aquesta interacció.

El psicòleg Francesc Rovira diu, i no ens 
cansem de repetir, que “primer cal arribar al 
cor d’un nen, després ja arribarem al cap”.
Els pares, primers educadors, i tots els mes-
tres que formarem part de la vida escolar dels 
infants hem de prioritzar la seva estabilitat 
afectiva, pilar fonamental on s’assentarà el 
seu desenvolupament i el seu aprenentatge. 
A l’escola infantil hem de vetllar perquè les 
necessitats afectives dels infants estiguin 
cobertes. Un nen emocionalment preparat 
podrà avançar intel·lectualment.
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Cuidem el vessant espiritual
No podem obviar, és clar, el nostre ideari 

cristià. Volem formar els nens en tot el seu 
vessant, també l’espiritual, per això des de 
ben petits els ensenyem a resar i els donem 
l’oportunitat de veure com Déu forma part 
de la nostra vida.

Una educació adaptada als nous temps
Al llarg dels anys hem anat incorporant 

noves metodologies procurant una for-
mació permanent del professorat, sense 
oblidar l’essencial del que fèiem i donant 
un caire més actualitzat de l’aprenentat-
ge: la importància del desenvolupament 
motor, les matemàtiques més vivencials, 
la incorporació de l’ordinador...

L’aprenentatge per projectes
Aquesta última dècada hem treballat 

molt per projectes, intentant donar un caire 
més de participació i investigació als nostres 
nens. Pensem, busquem, investiguem, apre-
nem a interessar-nos i a buscar informació 
sobre temes diversos, i a saber relacionar 
la informació.

Trilingüisme imprescindible
Les llengües són un altre punt cabdal 

en el nostre projecte. L’obertura de les fron-
teres farà que aquests nens visquin en un 
món on la interculturalitat i la diversitat 
de llengües convisquin a tot arreu. És per 
això que donem molta importància a l’ús 
del llenguatge i a la capacitat d’utilitzar 
una llengua en contextos reals. El català 
i el castellà conviuen a l’aula i al pati de 
manera espontània, però també de manera 
programada. L’anglès com a tercera llengua 
el treballem per mitjà de contes amb frases 
senzilles, fàcils d’extrapolar a altres situ-
acions. És impressionant sentir-los jugar 
en les seves llengües maternes i utilitzar 

frases en anglès dels contes treballats, en 
el context del seu joc.

Potenciem la creativitat
Els nens de P3, P4 i P5 treballen con-

juntament per grups un dia cada setmana 
per participar en un projecte artístic en 
què es busca l’explosió de la creativitat, 
l’aprenentatge de tècniques i l’educació per 
l’art, la bellesa i l’estètica. Els nens esperen 
aquest dia amb una il•lusió immensa, ja 
que gaudeixen d’aquest espai d’expressió 
més lliure, menys formal i que trenca la 
rutina setmanal.

El mètode d’àudio-psico-fonologia
Fa anys que al parvulari tenim instal-

lada la metodologia: àudio-psico-fonologia 
-o mètode Tomatis. S’utilitza de manera 
sistemàtica per a tots els nens a partir de P3, 
i per als més petits en situacions puntuals. 

Aquest mètode es basa en aprendre a 
escoltar, i no només a sentir. Proposem una 
estimulació neurosensorial, mitjançant un 
impacte sònic, que passa per l’Oïda Electrò-
nica i els auriculars, dissenyats especialment 
pel professor Tomatis, amb música de Mo-

zart, cant gregorià, la veu de la mare, la prò-
pia veu i cançons populars. Aquest impacte 
sònic treballa la regulació de les emocions i 
per tant incideix en els nens que tenen algun 
bloqueig emocional.

Per poder parlar, llegir i escriure cor-
rectament cal poder discriminar els sons, 
analitzar-los i reproduir-los mitjançant una 
oïda neta de qualsevol bloqueig.

L’art d’educar i l’art d’aprendre
L’art d’educar requereix molts altres 

arts: l’art de somriure, l’art de saber esperar, 
l’art d’escoltar, l’art d’exigir i l’art de cedir... 
Per educar cal estimar, per educar cal voler 
educar malgrat que costi, per educar cal 
invertir temps, temps per als pares, temps 
pee als fills, temps per als educadors... Edu-
car implica buscar constantment l’equilibri 
i veure què és el millor en cada moment.

Si els educadors practiquem l’art d’edu-
car, els infants practicaran l’art d’apren-
dre, i si sabem mantenir aquest interès 
i aquesta il·lusió per aprendre i créixer 
haurem col·laborat a formar les persones 
del futur. l 
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El centre d’educatiu Monlau Sagrera 
es caracteritza perquè ofereix una 
gran qualitat d’ensenyament als 
alumnes, fet que es pot constatar 

amb el testimoni de nombrosos exalumnes 
que han cursat els estudis allà. El nostre es-
perit és proporcionar les eines necessàries 
per tal que els alumnes s’impliquin i s’en-
gresquin amb l’escola i amb la formació que 
reben. I per fer-ho possible, volem afavorir 
la cohesió dels grups i el tracte personalit-
zat amb una bona acció tutorial. En aquest 
centre, els nostres alumnes poden escollir 
entre realitzar la selectivitat i ingressar a 
la universitat o fer un cicle formatiu. Però, 
triïn la opció que triïn, els formem per tal 
que tinguin les màximes garanties. Val a dir 
que un gran nombre dels nostres alumnes 
superen amb èxit les proves de selectivitat 
i comencen estudis universitaris.

Cuidem l’alumnat amb dos centres adscrits 
per tal que continuïn la seva formació: Sant 
Rafael i Verns. I lluitem per oferir a l’alumne 
totes les possibilitats de col·locació en el món 
laboral un cop acabada l’etapa formativa. 

Els professors compten amb una àmplia 
experiència en els seus respectius sectors 
professionals, els quals engloben tots els 
àmbits d'educació que promou l'Escola. 
La seva principal funció és facilitar i guiar 
l'aprenentatge dels seus alumnes, fonamen-
tat en la feina ben feta per aconseguir un 
perfeccionament tant tècnic com humà.

El nostre patrimoni educatiu
- Acollida dels nostres alumnes: una bona 
acollida dels alumnes que s'incorporen al 
nostre Centre facilitarà la seva posterior 
integració. 

- Escolar: cuidem les relacions que es do-
nen entre tots els membres de la comu-
nitat educativa.

- Qualitat: no només diem que impartim 
una educació de qualitat, sinó que la po-
dem certificar (norma UNE-ISO 9001). 

- Educació integral: potenciem destreses 
intel·lectuals, tècniques, ètiques, estèti-
ques i emocionals. 

- Autonomia intel·lectual: eduquem en 
l'autonomia intel·lectual, ensenyem a 
gestionar i seleccionar la informació que 
condueix al coneixement.

"Els qui ens dediquem 
a l'ensenyament edu-
quem perquè les perso-
nes a qui eduquem, els 
nostres alumnes, puguin  
prescindir de nosaltres" 

Fernando Savater 

- Metodologia: la nostra metodologia per-
segueix que l'alumne tingui una participa-
ció activa i un aprenentatge significatiu. 

- Habilitats: desenvolupem habilitats soci-
als i eduquem en la resolució de conflictes 
(cada conflicte és una oportunitat per mi-
llorar) per mitjà de la tècnica de la mediació.

Gran qualitat d’ensenyament per a formar professionals competitus

Centre Monlau Sagrera

m

C.E. Monlau Sagrera
C/ Monlau 6
08027 Barcelona
Tel. 93 340 82 04
Email: www.monlau.es
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ADMINISTRATIU-COMERCIAL

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Gestió Administrativa (2 anys, 
a partir del curs 2010-11)

Curs de promoció per 
accedir a Grau superior

Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió 
Comercial i Màrqueting (1 any)

INFORMÀTIC

Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà. Sistemes 
Microinformàtics de 
Xarxes (2 anys)

Curs de Promoció per a 
accedir al Grau Superior

Cicle Formatiu 
de Grau Superior 
d'Administració 
de Sistemes 
Informàtics

Cicle Formatiu de Grau Superior 
de Desenvolupament d'Aplicacions 
Informàtiques (3 anys per a la  
obtenció de les dues titulacions 
de Grau Superior)

La tutoria com a eix vertebrador del 
nostre patrimoni educatiu

Sense uns tutors/es compromesos/es, 
coneixedors de la realitat educativa en què 
vivim, capaços de transmetre valors i de pre-
ocupar-se per cada un dels seus alumnes, 
res del que s'ha exposat seria possible. Així 
que, es podria afirmar, que la tutoria al CE 
Monlau sustenta tota la bastida educativa. 

L'educació en valors
Per establir les bases d'un futur esperan-

çador, resulta imprescindible recuperar valors 
que semblen haver caigut en l'oblit: esforç, 
capacitat de sacrifici, compromís, respecte, 
diàleg, humilitat i aspiració i recerca del bé 

comú. El treball diari s'ha de fer amb efici-
ència, iniciativa, afany de millora contínua, 
capacitat d'autocrítica i constància, basant la 
nostra activitat diària en la cultura de l'esforç. 

La nostra oferta educativa (itineraris 
acadèmics a la carta) 

L'oferta educativa del nostre Centre es 
basa en la recerca de solucions per donar a 
l'alumne una sortida eficaç. És a dir, el nostre 
treball es basa en preocupar per donar una 
solució als diferents problemes amb què ens 
enfrontem al llarg d'un curs. La nostra mà-
xima seria: "Encara que no t'agradi estudiar, 
segur que hi ha alguna cosa que t'agrada fer, 
descobrim-ho i oferim la possibilitat que els 

nostres alumnes trobin el camí amb què 
seran feliços a la vida”. Per aquest motiu, 
impartim tots els nivells educatius excepte 
la primària, per la qual cosa podem oferir 
tota mena de solucions i dissenyar itinera-
ris acadèmics pràcticament a la carta. A la 
nostra revista i fulletons estan explicats tots 
els desplegaments curriculars i  enllaços amb 
els diferents itineraris. A més a cadascuna 
de les titulacions oficials, li sumem  un valor 
afegit en forma de certificats que  enriquiran 
molt el currículum dels nostres alumnes. 
En el cas de l'especialitat d'informàtica els 
nostres alumnes surten amb una carpeta 
de certificacions expedides per Microsoft i 
Cisco Systems, entre altres.  l

ITINERARIS IMPARTITS AL CE MONLAU

a a +

aa
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Una escola de famílies amb més de 40 anys de tradició

Escola Airina

Situada al centre de Terrassa, Airina 
és una escola d’Institució Famili-
ar d’Educació que està integrada 
i oberta a la ciutat on va néixer 

l’any 1968. Aquesta escola d’educació dife-
renciada combina experiència i innovació, 
i afronta els nous reptes de l’educació amb 
l’avantatge que donen més de 40 anys de 
tradició educativa. 

Un col·legi de famílies per a famílies 
La participació dels pares i mares en el 

projecte educatiu és del tot insubstituïble. 
En aquesta escola cada alumne es únic, ja 

que l’atenció personalitzada és l’eix prin-
cipal del projecte educatiu. Nens i nenes 
inicien l’etapa preescolar a la llar d’infants 
amb pocs mesos i continuen l’educació 
infantil i la primària (només per a nenes). 
El projecte educatiu té continuïtat a la Vall 
i a la Farga. 

Intel·ligències múltiples 
Cada alumne té un perfil intel·lectual 

únic, segons les seves intel·ligències do-
minants. Howard Gardner va ampliar el 
concepte d’intel·ligència i la va definir com 
a la “capacitat de resoldre problemes o 
elaborar productes que siguin vàlids en 
una o més cultures”. Com que hi ha molts 
tipus diferents d’intel·ligència, en aquesta 
escola es vol donar l’oportunitat que tots 
els nens adquireixin les competències bà-
siques, utilitzant eines tècniques i estra-
tègies adequades i potenciant el treball 
cooperatiu. L’objectiu és que els alumnes 
surtin d’Airina preparats per enfrontar-
se a la vida, comprendre-la i millorar-la. 

Atenció a la diversitat 
Airina és una escola familiar que ofe-

reix una proposta integradora oberta a 
tothom. Airina vetlla, des que són ben 
petits, per la prevenció i el diagnòstic de 
qualsevol possible dificultat, així com de 
les seves capacitats i del seu potencial. 
Algunes de les propostes que s’ofereixen 
per facilitar l’atenció a la diversitat dins a

Escola Airina
C. del Nord, 67
08221 Terrassa
Tel. 93 783 45 55
airina@institucio.org
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Taller i espectacle de circ
per Educació Infantil i Primaria

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

Circ a les Feixes CIRC ESTABLE

DIUMENGES FAMILIARS
destinats a Ampas, grups i families (consulteu dates a la web)
També us podem portar l’espectacle a l’escola

LA VAGONETA, espai de jocs en plena natura per gaudir-ne tota la família.
Amb servei de bar, esmorzars i berenars.

Obert diumenges i festius de 9.00 h. a 14.00 h.
Per a grups o per venir en altres dies i horaris truqueu per reservar.

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

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

www.totcirc.com
NOVETAT

d’un clima familiar propi del funcionament 
d’Airina són: 
- grups flexibles a les classes 
- el reforç individual i en petit grup 
- la logopèdia 
- un gabinet psicopedagògic

Música i violí 
La pràctica d’instruments musicals 

contribueix a millorar la psicomotricitat 
fina, la memòria, la disciplina i el gust es-
tètic. Per aquesta raó, Airina va implantar 
la pràctica del violí des dels 4 anys, mit-
jançant jocs i ritmes adequats per als més 
petits. S’aplica principalment el mètode 
Suzuki, però també exercicis i mètodes 
tradicionals que els ajuden a interpretar 
peces musicals en un termini força curt de 
temps. L’aprenentatge té continuïtat fins a 
4t de primària. Com a material, cada alum-
ne disposa d’un llibre de text, però també 
s’utilitza la Pissarra Digital Interactiva. 

Aposta pel trilingüisme
A l’aula s’integren el català, el castellà i 

l’anglès. L’aprenentatge de l’anglès s’inicia 
a la Llar d’infants: els nens comencen a 
familiarizar-s’hi tot cantant, jugant i es-
coltant contes. Al Cicle Inicial de Primària 
es manté la pedagogia activa d’educació in-
fantil i es comença a introduir l’escriptura, 
la comprensió escrita i la lectura. Al Cicle 
Mitjà i Superior, es consoliden les compe-
tències adquirides, es reforça la lectura i 
s’augment la comprensió i l’expressió oral.
A Airina s’imparteixen tres àrees en aques-
ta llengua, per tal de reforçar-ne i ampli-
ar-ne l’aprenentatge. Aquestes àrees són:
- Music (música en anglès al Cicle Inicial).
- Science (temes de Coneixement del Medi 
al C. Mitjà i Superior).

- English TIC (noves tecnologies al C. Mitjà 
i Superior).

Aules matemàtiques
Les matemàtiques parlen per si soles 

i l’alumne les ha de fer seves. Sota aquest 
convenciment, al parvulari i a la primària 
es donen oportunitats als nens i nenes per 
interioritzar aquest món matemàtic, mit-
jançant el “joc heurístic” a la llar d’infants i 
“l’armari matemàtic” al parvulari. A la pri-
mària es prioritza l’experimentació directa 
de l’alumnat, ja sigui a través de material 
manipulable o de noves tecnologies (ordi-
nadors, pissarres digitals, etc.)

Les noves tecnologies a les aules
Les noves tecnologies són presents a les 

aules com una metodologia d’aprenentatge 
i coneixement dels alumnes. Els ordinadors 
i les pissarres interactives són una eina més. 

Així mateix, per a aquest col·legi és molt 
important apropar i ensenyar a utilitzar les 
noves eines tecnològiques als alumnes en 
totes les etapes educatives. Així, a totes les 
aules es fan servir ordinadors amb connexió 
a Internet, pissarres digitals (PD) i pissarres 
interactives (PDI). També s’utilitzen materials 
TIC d’invenció pròpia (com blogs, activitats 
amb PDI, etc.) i recursos digitals.  l

•  Serveis d’acollida: matí de 7.45 a 9.15 
i tarda de 16.45 a 19.00.

• Servei de menjador i cuina pròpia.
•  Atenció psicopedagògica i a la diver-

sitat.
• Activitats extraescolars.
•  Servei de guarderia (durant les vacan-

ces de Nadal, fins als 2 anys).
• Curs d’estiu (durant el mes de juliol).
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Superintendent del Departament d’Educació de New York

Entrevista a la Dra. Roser Salavert

1. Vostè parla en moltes ocasions 
d’assolir l’excel·lència educativa per a 
tothom. Quins són els elements clau? 
Com s’assoleix el fet que els alumnes 
evolucionen a ritmes diferents? És 
partidària de classificar els alumnes 
d’un mateix curs en diferents grups?

Entenem i s’ha comprovat experimen-
talment, que l’èxit acadèmic d’un estudiant 
està estretament lligat al que passa a dins 
de l’aula de classe. Dins de l’aula hi ha tres 
variables interdependents, ensenyament 
(mestre/professor), aprenentatge (alum-
ne) i continguts, de les quals en resulta 
l’èxit o el fracàs acadèmic. És el que en 
diem el “pinyol d’instrucció” (instructional 
core). Cada variable té el mateix pes en la 
dinàmica de la instrucció i cal mantenir 
un equilibri perquè hi hagi bons resultats.

(Si dibuixéssim un triangle equilàter, 
tindríem les variables a cadascun dels vèr-
tex, amb fletxes de direcció doble a cada 
costat, i el “pinyol d’instrucció” al centre).

En una aula tradicional, les variables 
“ensenyament/continguts” constitueixen 
el costat dominant d’aquest triangle. És a 
dir, el mestre prepara les lliçons per tal de 
cobrir un currículum, i aquesta finalitat 
és el que determina la seva metodologia. 
Una metodologia que sovint es converteix 
en transmetre el màxim d’informació, i on 

s’espera que l’alumne estudiï per retenir-
la. Dins d’aquesta aula, molts alumnes 
fracassen perquè sovint no hi ha prous 
oportunitats per aclariments, el ritme de 
les lliçons sol ser un ritme uniforme, i les 
proves periòdiques que prepara el mestre 
van orientades a determinar la quantitat 
d’informació i/o coneixements que l’alum-
ne ha memoritzat (après).

En una aula on el mestre/professor fa 
servir mètodes flexibles, que responen a les 
necessitats o característiques dels alumnes, 
les variables “ensenyament”/“aprenentatge” 
es reforcen, hi ha diferenciació de l’apre-
nentatge i les possibilitats de comprendre 
la informació/coneixements i, per tant, la 
retenció són molt més altes. De vegades, 
però, en voler acomodar-nos tant i tant 
a les necessitats d’un alumne, ho fem a 
canvi de disminuir el valor del contingut. 
És a dir, el nostre triangle té com a costat 
dominant el representat per les variables 
“ensenyament”/“aprenentatge”. Així, per 
exemple, a un alumne nouvingut o estran-
ger que no conegui l’idioma se li pot exigir 
menys coneixements que els que conside-
rem adequats per a la resta del grup de la 
classe. Les possibilitats d’èxit escolar en 
aquest cas també són escasses.

D’altra banda, si la metodologia del 
professor és flexible, amb tècniques o 
estratègies personalitzades que van enca-
minades a uns objectius mesurables que 
són els mateixos per a tots els alumnes, 
aleshores tenim una dinàmica d’instruc-
ció equilibrada, on les possibilitats d’èxit 
de qualsevol alumne són molt més ele-
vades.

Dins del marc que us he plantejat, 
hi ha un ensenyament diferenciat, que 
pot portar a fer servir “grups flexibles”, 
és a dir, s’agrupen els alumnes per una 
tasca o una situació concreta, fins i tot 
en grups de lectura, però no són agru-
paments o classificacions permanents. 
És molt diferent ser del grup de lectura 
“A” i del grup de matemàtica “B”, que són 
temporals i d’una durada específica, que 
la classificació permanent d’alumnes, 
com formar grups de classe segons uns 

criteris preestablerts que donen lloc a 
grups classe homogenis.

2. Parli’ns del trinomi alumnes, pro-
fessors/directors i famílies?

Sovint diem que els pares són els res-
ponsables de l’educació dels fills. Això és 
un absolut si parlem del nen petit, fins 
al moment que entra a l’escola. A partir 
d’aquest moment, i sobretot durant les 
hores que l’alumne és a l’aula, la respon-
sabilitat de l’educació de l’alumne està 
en mans del professional de l’educació, 
el mestre/professor. Ara bé, ni el mestre 
ni l’alumne interaccionen en el buit. Al 
contrari, al professor li cal el suport de 
l’entorn del centre, la col•laboració amb 
els altres professors per poder fer una 
bona feina dins de l’aula. A l’alumne li cal 
el recolzament continuat dels pares fora 
de l’aula. La comunicació entre pares, pro-
fessorat i alumnes és naturalment la clau 
de l'èxit d’un centre. 

Als Estats Units, i concretament a l’es-
tat de Nova York, la llei estatal exigeix que 
a cada escola pública hagi un equip de lide-
ratge, School Leadership Team, on el 50% 
dels membres han de ser pares d’alumnes. 
La responsabilitat principal d’aquest equip 
és el desenvolupament del pla estratègic 
anual del centre i el pla d’acció.

3. Quin paper juga el govern per a 
aconseguir l’excel·lència educativa?

Si estem d’acord que l’èxit escolar el 
o fracàs ve determinat, principalment, 
pel que passa a l’aula de classe, l’acció de 
qualsevol govern ha de ser la de recolzar 
la formació del professorat, la de marcar 
uns objectius acadèmics rigorosos per a 
tothom i proporcionar els recursos ne-
cessaris als centres. A canvi, els centres, 
el professorat, recolzat per la directiva, ha 
d’assolir les responsabilitats adquirides i 
demostrar que s’ha assolit mitjançat una 
avaluació, ‘performance-based accoun-
tability’.

4. Una de les seves propostes és la 
d’evolucionar d’una educació tradi-
cional a una educació per resultats. 
Expliqui’ns-ho amb més detall.
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L’educació per resultats busca trobar 
l’equilibri entre les tres variables que consti-
tueixen el “pinyol d’instrucció”. Així, es mar-
quen uns objectius rigorosos per a tots els 
alumnes, i el professor ajusta la metodologia 
mitjançant estratègies personalitzades. L’en-
senyament per resultats reclama de l’alumne 
una gran responsabilitat en el procés del seu 
propi aprenentatge. L’alumne té molt clar 
quins són els objectius que li cal assolir en 
cada una de les assignatures, sap quins són 
els seus punts forts i el que li cal practicar o 
aprendre, i participa activament en la refle-
xió del seu propi progrés a través d’avaluaci-
ons periòdiques que inclouen converses amb 
el mestre/professor, i un sentit crític del seu 
propi progrés. Qualsevol estudiant, siguin 
quines siguin les seves característiques o 
condicions culturals, lingüístiques, o socials, 
és capaç d’articular els seus objectius quan 
aquests són part del treball a l’aula.

L’avaluació per resultats, doncs, està 
encarada a fer que la variable dels “contin-

guts” sigui com més transparent millor, de 
manera que el mestre/professor i l’alumne 
puguin col·laborar al màxim en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge.

5. Com poden ajudar les TIC a l’edu-
cació i concretament a l’educació per 
resultats? 

La tecnologia, quan es posa al servei 
del que volem, pot jugar un paper clau 
en l’èxit escolar. No es tracta d’afegir pis-
sarres interactives, Internet, programes 
sofisticats o llibres electrònics. Al contrari, 
com ho fa un metge o un bon entrena-
dor, primer es diagnostica o es determina 
allò que fa falta o cal assolir, i després es 
busca un programa, una tècnica basada 
en la web 2.0 o el programa que creiem 
que ens ajudarà més a arribar a assolir 
els objectius. Malauradament, sovint es 
fa el revés, i aleshores o no s’optimitza la 
tecnologia o es condiciona l’aprenentatge 
o l’ensenyament a les eines tecnològiques 
del moment. l
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Dins de pocs dies els ciutadans de 
Catalunya tenim una cita amb 
les urnes per escollir els mem-
bres del Parlament de Catalunya.

Des de la fapel hem considerat oportú fer 
una breu ressenya dels programes electorals 
en matèria educativa que proposen els cinc 
partits amb més representació en el Parla-
ment de Catalunya.

Convergencia i Unió (CiU)
El govern de CIU tindrà dues exigències 

democràtiques: reduir l’abandonament esco-
lar i prematur i incrementar l’èxit escolar fins 
a assolir els estàndards europeus i de l’OCDE.

1. Garantir el dret a l’educació en un marc 
de llibertat: corresponsabilitat sí, delega-
ció no. 

- el dret a l’elecció de centre, la igualtat 
d’oportunitats i la cohesió social esdevin-
dran un eix primordial de la política edu-
cativa: dissenyarem zones educatives més 
amples com a instrument conciliador del 
dret a tenir plaça escolar i el dret a triar-la.

- vincularem els centres privats que im-
parteixin ensenyaments musicals i artístics 
al model d’àmbit públic i vincularem els 
centres privats de primer cicle d’educació 
infantil al model d’interès públic.

2. Creuada de país contra el fracàs escolar.
Promourem un tutor personal d’apre-

nentatge per als alumnes amb baix rendi-
ment educatiu i una major implicació de 
les famílies en el Projecte educatiu. A més, 
possibilitarem l’obertura dels centres els 
caps de setmana i les vacances per donar 
suport complementari amb programes de 
reforç.

3. Fer de cada centre un centre de qualitat
El català serà la llengua vehicular i d’apre-

nentatge. Enfortirem la immersió lingüística. 
Garantirem les competències d’escoltar, llegir, 
conversar i escriure en una llengua estrangera.

Avançarem cap a uns horaris escolars 
més eficients i facilitarem uns horaris de 

centre al servei de les famílies i substitui-
rem l’actual setmana de febrer per dies de 
lliure disposició segon la conveniència de 
cada centre.

No deixarem lloc per al mal compor-
tament a les aules: posarem èmfasi en els 
principis d’autoritat docent, de respon-
sabilitat de l’alumnat, de respecte al pro-
fessorat i als altres alumnes, en l’esforç en 
l’aprenentatge i desenvolupament de les 
capacitats individuals i en el compliment 
de les normes de convivència del centre.

 

Partit dels socialistes de catalunya  
(PSC)

L’educació és la clau del futur arreu i és 
al centre de qualsevol projecte de país. Per 
als propers quatre anys, voldríem estabi-
litat normativa, assegurar la prioritat de 
la despesa pública en educació, promoure 
la complicitat entre els agents educatius, 
i apostar per una cultura de l’esforç. Ens 
proposem igualment assolir un pas decisiu 
en els nivells de la qualitat educativa i dels 
resultats escolars, un major nivell d’equitat 
educativa, i la innovació de la docència i els 
mètodes educatius, en un marc d’impuls i de 
respecte al caràcter propi i a la personalitat 
de cada projecte escolar. Igualment, volem 
recolzar una educació en la qual puguin con-
viure tots els recursos educatius disponibles, 
sigui quina sigui la seva titularitat.

Partido Popular de Catalunya (PPC)
Queremos dar a nuestros hijos el mejor 

futuro. Mejorar nuestro sistema educativo 
es una prioridad urgente.

Mejor la calidad de nuestra educación:
-aprobar una ley de financiación de la educa-
ción que nos permita gestionar un sistema 
catalán de becas y ayudas al estudio, comedor 
y transporte, impulsar la gratuidad de los 
libros de texto y los ordenadores.

-Eliminar la promoción automática y aumen-
tar la exigencia en las aulas.
- Aumentar las horas de comprensión lectora, 
matemáticas y ciencias.
- Introducir la cultura del esfuerzo, realizar 
pruebas externas  de evaluación condicio-
nando la financiación de los centros a los 
resultados… Dar más poder a las familias 
en la educación de los hijos.
- Revolución en el derecho de las familias 
a escoger el modelo educativo que quieran 
para sus hijos implantando el cheque esco-
lar, hacer de Catalunya una sola zona escolar 
estableciendo un proceso de preinscripción 
para que la administración pueda planificar 
las demandas.
- La libertad educativa no solo es escoger cen-
tro. Es también, respetar las convicciones 
éticas y morales de la familia garantizando 
la libertad de elección de educación religiosa 
y respetando la objeción de conciencia ante 
los contenidos de educación de la sexualidad 
o educación para la ciudadanía.
- Garantizar la conciliación haciendo com-
patibles los horarios laborales y educativos, 
vacaciones escolares, programas de refuerzo y 
actividades extraescolares… -Facilitar la crea-
ción de proyectos pedagógicos por parte de la 
sociedad civil. Introduciremos la posibilidad 
de la educación en casa.

Pasar de la inmersión al trilingüismo ga-
rantizando la libertad de los padres a  escoger 
escuela por motivos lingüísticos.

Más autoridad y dignidad para nuestros 
profesores. Por eso vamos a aprobar una ley 
de autoridad del profesorado que equipare a 
nuestros profesores a la autoridad pública.

Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC)

El programa educatiu neix d’una doble 
convicció: que l’educació és una peça clau 
per al progrés del país i de la seva ciuta-
dania, i que el salt de millora qualitativa 
del nostre sistema educatiu només serà 
possible des del diàleg, l’acord i el com-
promís de tota la societat.

28 de novembre de 2010

Eleccions al parlament 
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1. Polítiques de suport a les famílies i 
la seva implicació en l’educació: l’educació 
comença i té la base en l’àmbit familiar. 
Cal tenir en compte les necessitats de les 
famílies i fer compatibles els requeriments 
laborals amb l’acollida dels nens i nenes 
als centres educatius. Per això Esquerra 
proposa que els centres obrin des de l’1 de 
setembre fins al 31 de juliol i suprimir la 
setmana blanca de febrer. 

És necessari que a les associacions de 
mares i pares d’alumnes (AMPA) se’ls atri-
bueixi un paper destacat dins de la comuni-
tat educativa. Cal que el govern estableixi 
nous Canals d’interlocució amb les AMPA, 
potenciar-ne la creació dins de cada centre i 
consolidar les diverses Federacions d’AMPA 
existents a Catalunya. 

2. Polítiques de suport als centres educa-
tius des de l’entorn: les zones educatives 
es configuraran de manera que reforcin 
una gestió de proximitat del Departament 
d’Educació i com a punt de gestió dels ajun-
taments. Eficàcia, eficiència i treball amb 
uns objectius territorials clars i amb una 
bona dosi de lideratge compartit han de 
definir aquesta coordinació de zona. 

3. El servei públic educatiu: qualitat, equi-
tat, excel·lència i cohesió social.

Una de les finalitats del Servei Educatiu 
de Catalunya és aconseguir una educació 
de qualitat per a tothom, fent del sistema 
educatiu un factor clau en la construcció de 
la cohesió social i en l’extensió i la consoli-
dació de la llengua catalana com a llengua 
de relació en un context social plurilingüe 
i intercultural.
- Tots el centres del Servei Educatiu de Ca-
talunya -públics i concertats- han d’assumir 
l’escolarització equilibrada de tot l’alumnat i 
garantir la gratuïtat dels ensenyaments. Cal 
assegurar que els centres concertats assu-
meixin aquest compromís i, al mateix temps, 
poder situar fora del Servei Educatiu de Cata-
lunya aquells altres centres privats que sota 
múltiples pretextos no compleixen amb les 
exigències que comporta el concert educatiu. 
- Potenciar l’autonomia dels centres, re-
forçar els equips directius amb una bona 
capacitat de gestió i, al mateix temps, amb 
una alta capacitat de lideratge compartit, 
impulsar la creació de serveis d’orientació 
educativa adreçats a l’alumnat i les seves 

famílies, a més d’aquells projectes d’inno-
vació de caràcter transversal, especialment 
els relacionats amb la diversitat, la igualtat 
de gènere i la resolució de conflictes.

4. Potenciar i consolidar la llengua cata-
lana com a eix vertebrador d’un projecte 
plurilingüe.

5. El professorat, imprescindible prota-
gonista de la millora educativa: formació 
permanent, incentius i desenvolupament 
de la carrera professional que valorin la 
dedicació, el compromís i l’esforç dels pro-
fessionals de l’educació, reconeixement 
explícit de l’administració i de la societat 
de la dignitat del professorat, etc.

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa  (ICV-EUiA)

En l’àmbit educatiu conflueixen dos ob-
jectius fonamentals: reduir les desigualtats 
d’origen i garantir la igualtat d’oportunitats i 
el progrés. I l’equitat, ja que és condició també 
per a l’excel·lència, per tal que tothom pugui 
desenvolupar les seves potencialitats. 
El canvi en l’educació s’ha de fonamentar en 
aquests quatre eixos bàsics: qualitat, equitat, 
corresponsabilitat, coeducació.

1. L’educació pública com a eix vertebrador del 
conjunt del sistema educatiu i com a motor 
de garantia de la seva funció social: 
-  Ampliar i millorar la xarxa de centres públics.
- Garantir el dret a l’educació i la igualtat 
d’oportunitats: assolir la completa gratuïtat 
de l’educació en els nivells obligatoris, progres-
sivament, en especial pel que fa als llibres de 
text (digitals o en paper) i al material escolar; 
garantir l’aconfessionalitat de l’escola, exigint 
la denúncia dels acords entre l’Estat espanyol 
i el Vaticà i del conveni amb l'Arquebisbat. 
En aquest sentit, cal separar les activitats 
curriculars de l’alumnat de l’educació religiosa, 
que s’hauria d’impartir fora de l’horari esco-
lar i, per descomptat, sempre amb caràcter 
voluntari.
- Coeducació en l’àmbit escolar i de l’edu-
cació del lleure: educació mixta obligatòria 
als centres educatius sostinguts amb fons 
públics, suport i potenciació de projectes 
coeducatius, etc.

- Revisar i racionalitzar la política de con-
certs educatius: congelar l’adjudicació de nous 
concerts i l’obertura d’un procés de raciona-
lització, promoure acords amb els sectors 
més oberts de l’escola concertada i fer una 
aliança entre el sector públic i aquesta part 
del privat concertat, i eliminar els concerts 
que no impliquin compromís de servei públic. 

2. Qualitat i equitat, una nova concepció per 
afrontar els nous reptes socials, laborals, tec-
nològics i culturals, al llarg de la vida. Millors 
resultats, més innovació.

Incrementar l’èxit escolar, dotar els cen-
tres educatius de recursos i autonomia: co-
ordinació dels centres d’educació infantil, 
primària i secundària, renovació pedagògica, 
innovació, treball en equip, acció tutorial, 
millorar l’acció tutorial més enllà de les parets 
del centre, revalorar la funció dels docents 
i les docents amb incentius a la innovació 
educativa; garantir una oferta de qualitat 
que sigui suficient en tots els nivells i etapes 
educatives. Impulsar una educació permanent 
i aconseguir una escola plenament inclusiva.

3. La participació de la comunitat educativa i 
la corresponsabilització dels diferents agents 
socials han de permetre fer de l'educació un 
objectiu compartit i una eina bàsica del de-
senvolupament i la cohesió social. 

4. Coeducació: crear el Departament d’Educa-
ció l’Assessoria de Coeducació, que haurà de 
vetllar perquè totes les actuacions educatives 
prevegin la igualtat d’oportunitats entre nens 
i nenes. Ha d’incloure la formació del profes-
sorat i la informació a les famílies. l
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Llibres i webs 
El profesor en la trinchera
José Sánchez Tortosa, La Esfera de 
los Libros. 

“Este texto 
-escribe su autor 
en la introduc-
ción- pretende ser 
un diagnóstico de 
la situación actual 
de la enseñanza 
media en España 
a través de las es-
cenas que, a diario, 
pueden presen-

ciarse y vivirse en sus aulas, ofreciendo el 
panorama con el que cada día se encuentran 
los profesores”.

José Sánchez Tortosa, escritor y profe-
sor de Filosofía, se aproxima a este tema 
tan actual utilizando una atractiva compa-
ración con el universo Matrix: el maestro, 
o Morfeo, sería el liberador estresado, y el 
alumno, Neo, el esclavo liberado. Al igual 
que ocurriera en el platónico mito de la 
caverna, la educación consiste en ayudar 
al esclavo a salir de la ignorancia, algo que 
nunca haría por sí solo. Por ello es funda-
mental que el docente no deteste su tra-
bajo y que quiera luchar cada día contra la 
desesperación que le provoca su condición 
de Hombre Invisible, bufón, obstáculo, 
enemigo… a los ojos de sus alumnos, esos 
mutantes con el gesto de Bart Simpson 
en el rostro. l

Didáctica: Teoría y práctica de la en-
señanza
Moral Santaella, Cristina y Pérez Gar-
cía, Purificación.
Editorial: Pirámide

El conocimiento didác-
tico y, en concreto, el co-
nocimiento sobre la teoría 
y práctica de la enseñanza 
es una parte esencial como 
base para la formación de 

los futuros docentes. La didáctica avanza 
aportando nuevas aproximaciones para 
transformar las experiencias de clase en 
experiencias significativas y ricas que per-

mitan alcanzar a todo el alumnado que 
asiste actualmente a los centros escolares. 
En este manual se recogen estas nuevas 
aproximaciones proporcionando las no-
ciones necesarias para dirigirse hacia una 
enseñanza más personalizada y atenta a 
la diversidad, centrada en un aprendizaje 
profundo que exige que el alumno sea fi-
nalmente el autorregulador de su propio 
proceso de aprendizaje, y centrada en el 
aprendiz, es decir, responsable con las ex-
periencias individuales de los estudiantes, 
sus intereses, talentos, necesidades y ba-
gajes culturales. A través de los capítulos 
del manual se proporciona un fundamento 
teórico sólido para diseñar procesos de en-
señanza activos y enriquecedores para los 
estudiantes; por tanto, está especialmente 
dirigido a los alumnos de Magisterio que 
durante su período de formación deben ir 
construyendo una teoría personal y prác-
tica sobre la enseñanza, que será el funda-
mento de su futura actuación docente. l

http://www.musiquetes.com

Musiquetes.com neix amb l'esperit 
d'omplir el buit existent en l'àmbit català 
de productes en línia dissenyats per al pú-
blic infantil de 3 a 8 anys. 

Els seus creadors, Joan Aniceto i Ramón 
Martínez, van iniciar aquest projecte fa 
3 anys per tal que els més petits puguin 
iniciar-se a Internet amb la companyia dels 
seus pares o educadors. 

A Musiquetes els nens poden trobar 
jocs, música i altres entreteniments. Tam-
bé ofereix als pares i educadors uns altres 
recursos per a l'oci dels petits, com una 
agenda d'activitats de tot Catalunya. 

A partir de la idea inicial, Clara Roca 
(il·lustradora) i Cristina Jiménez (guionista 
del club Super 3) creen uns personatges que 
prenen com a referent elements dels contes 
clàssics, però amb uns trets específics que 
els fan únics. 

En el projecte Musiquetes, hi participa 
una exalumna del Màster Internacional de 
Comunicació i Educació, Mar Domènech, 
encarregada de Continguts i Comunicació.  l

Cromosoma
http://www.cromosoma.com

Cromosoma és la productora de sèries 
d'animació de qualitat tant conegudes com 
Les tres bessones, La bruixa avorrida o 
Miniman.

En poc temps, Cromosoma s'ha po-
sicionat al mercat audiovisual com una 
productora de sèries d'autor. I ho ha fet 
respectant l'obra original i adaptant-la a 
l'univers de l'animació.

La nostra filosofia de vetllar per la 
qualitat ens ha permès obtenir un elevat 
reconeixement per part del públic i dels 
"broadcasters".

Acompanyant l'arribada de les noves 
tecnologies a la producció audiovisual, 
ens introduïm a l'edició EN LÍNIA, editem 
títols en suport CD-ROM i DVD i produïm 
en 3D. l






