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Sembla que, de manera periòdica, a 
la Fapel ens toca tornar a aixecar 
la bandera de la llibertat. 

No podem entendre que, en una societat 
occidental, moderna, basada en uns prin-
cipis de llibertat, respecte a les persones, 
respecte a les minories, no discriminació, 
etc. calgui encara tornar a aixecar aquesta 
bandera.

Sobre la llibertat d’educació sembla que tot 
estigui dit, però que encara quedi molt per 
fer. Durant molts anys, i especialment des 
del 2003 al 2009, la tasca d’alfabetització 
sobre drets que ha fet la Fapel ha estat 
extraordinària, per necessitat. 

Perquè teòricament totes les lleis i els 
tractats consensuats per les majories la 
garanteixen... però n’hi ha pels qui la pa-
raula consens està buida de contingut. I són 
just els que més l’han reclamat. Vaja, vaja...

Quina llibertat demanem? La dels pares 
i mares a triar l’educació que vulguin per 
als seus fills. I això vol dir qualsevol tipus 
d’oferta que existeixi legítimament i con-
forme a les normes del joc: sostinguda amb 
fons públics o no, de titularitat pública o 

privada, amb projecte pedagògic d’un tipus 
o d’un altre, amb una organització escolar 
d’un tipus o d’un altre, amb els recursos, 
instal·lacions, atenció a la diversitat, la in-
clusió, la tecnologia, l’hort o el que cada 
centre vulgui.

Reclamem també una llibertat real, basada 
en l’autèntica equitat de poder triar qualse-
vol dels models o varietats que existeixin, 
en igualtat de condicions. I que la qualitat 
sigui la mateixa. Per això el finançament, 
la formació del professorat i l’avaluació del 
sistema són fonamentals. 

Però la llibertat de decidir ho és més, d’im-
portant. Es important el pressupost, els 
recursos, el transport, el menjador, les ex-
traescolars, els deures, la motxilla... però la 
llibertat de decidir ho és més, d’important.

Només cal ser conscients dels drets que 
tenim, de la llibertat que podem i hem 
d’exercir i que els poders públics en ga-
ranteixin l’exercici. g

Josep Manuel Prats 
President de Fapel 
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Des de la seva fundació, la 
Fapel, Federació d’Asso-
ciacions de Pares i Mares 
d’Escoles Lliures de Cata-

lunya, té per objectiu la sensibilització 
entre les famílies de Catalunya perquè 
arribin a conèixer bé els seus drets i 
els seus deures a l’àmbit de l’educació 
i promoure la participació de les fa-
mílies potenciant la seva formació i el 
finançament del moviment associatiu 
de pares i mares d’alumnes.

La relació entre l’escola i la família su-
posa un contracte que genera drets i 
deures per ambdues parts. Per aquest 
motiu les federacions de pares han de 
fer respectar el dret dels centres a es-
tablir un projecte educatiu propi i el de 
les famílies a escollir centre en funció 
d’aquest projecte. Aquests drets estan 
basats en les llibertats fonamentals de 
l’educació recollits en l’ordenament 
constitucional i en els instruments in-
ternacionals dels drets humans.

Per als pares i mares l’existència d’un 
caràcter propi de centre dóna confiança 
de poder obtenir el que es desitja per 
als fills i filles. Correspon als poders 

públics conjuntament amb la comunitat 
educativa la programació i planificació 
d’una oferta suficient i plural de llocs 
escolars gratuïts, tant d’iniciativa públi-
ca com d’iniciativa social, que asseguri 
la llibertat d’elecció, l’equilibri territo-
rial, l’equitat en l’accés, la pluralitat de 
projectes educatius en ambdós tipus 
de centre, i la qualitat de l’educació i la 
cohesió social. La planificació educativa 
no pot condicionar el dret preferent 
dels pares a l’elecció de centre educatiu.

Ja al març del 2005 es va celebrar, el-
seminari, “Les llibertats fonamentals 
en l’educació i els drets dels pares”,  en 
col·laboració amb la CCAPAC, la Con-
federació Cristiana d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, 
de la que destaquem la ponència del 
professor Alfred Fernández, director 
general d’Oidel, titulada “Una nueva 
visión de la educación: el enfoque ba-
sado en derechos”.

“L’educació pot entendre’s de moltes 
formas. Moltes metàforas han estat uti-
lizades para definir-la, però l’educació 
de nens i adults és, sobre tot, un dret 
humà i això ha estat massa temps ocult. 

“Tota persona té dret a una educació i 
una formación de qualitat que respeti 
plenament la seva identitat cultural1”, 
afirma rotundament la Declaració 
Universal sobre la Diversitat Cultural 
de la UNESCO, adoptada en 2001. 

Aquesta  formulació és emblemàtica 
del nou contexto internacional en el 
que es tendeix a considerar, sobre tot, 
l’educación com un derecho de la per-
sona humana i dels sistemes educatius 
a concebre’s en funció d’aquesta òptica. 
És el que es denomina actualmente 
com enfoc de les polítiques basat en 
els drets humans2.  

1. Les principals normes internacionals

Què en diuen les normes internacio-
nals de drets humans sobre l’educació?

Anem a examinar les principals:
La Declaració Universal de Drets Hu-

Una nova visió de l’educació: 
l’enfocament basat en drets
Alfred Fernández- Director general d’Oidel

1 Art. 5 de la Declaració Universal sobre la diversitat cultural de la Unesco.
2  Sobre aquest enfocament veure l’informe de la relatora especial de 2002 i el document de l’Alt Comissionat per als Drets Humans Projet de directives. Les strategies de lutte contre la pauverté 

sous l ’angle donis droits de l ’homme, 2002, doc HR/PUB/2002/5d.

“La relació escola i família 

suposa un contracte que 

genera drets i deures”
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mans (1948) proclama el dret a l’educa-
ció per a tots, el fet que l’educació té per 
principal objectiu el desenvolupament 
de la persona i el dret dels pares a triar 
l’escola per als seus fills.

“Tota persona té dret a l ’educació. [...] 
L’educació tindrà per objecte el ple desen-
volupament de la personalitat humana i 
l ’enfortiment del respecte als drets humans 
i a les llibertats fonamentals. [...] Els pares 
tindran dret preferent a escollir el tipus 
d’educació que haurà de donar-se als seus 
f ills” (Article 26).

El Pacte Internacional de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals (1966) re-
afirma els mateixos elements.

“L’educació ha d ’orientar-se cap al ple 
desenvolupament de la personalitat hu-
mana i del sentit de la seva dignitat, i ha 
d’enfortir el respecte pels drets humans i 
les llibertats fonamentals [...]. Els estats 
parts... es comprometen a respectar la lli-
bertat dels pares... d ’escollir per als seus 
f ills... escoles diferents de les creades per 
les autoritats públiques...”.(Article 13).

El Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics (1966) esmenta també la lli-
bertat dels pares en el marc més general 
del dret a la llibertat de pensament, de 
conciència i de religió.

“Tota persona té dret a la llibertat de pen-
sament, de consciència i de religió. [...] Els 
estats parts... es comprometen a respectar 
la llibertat dels pares... per garantir que 
els f ills rebin l ’educació religiosa i moral 
que estigui d’acord amb les seves pròpies 
conviccions” (Article 18).

La Convenció sobre els Drets de 
l’Infant (1989) es refereix igualment 
a l’educació en el seu article 29. Afe-
geix referències a la identitat cultural 
i reafirma el dret a crear centres d’en-
senyament. 

1. Els estats parts convenen que l’edu-
cació del nen haurà d’estar encaminada 
a: (...)

“c) Inculcar al nen el respecte dels seus pa-
res, de la seva pròpia identitat cultural, 
del seu idioma i els seus valors, dels valors 
nacionals del país en què viu, del país que 
sigui originari i de les civilitzacions dife-
rents de la seva; (...) Res del que es disposa 
en el present article 28 s’interpretarà com 
una restricció de la llibertat dels particu-
lars i de les entitats per establir i dirigir 
institucions d’ensenyament (...)”

En l’àmbit europeu, el Protocol Ad-
dicional núm. 1 al Conveni per la 
Salvaguarda dels Drets Humans i 
les Llibertats Fonamentals (1950) fa 
referència al dret a la instrucció, amb 
una formulació negativa, fruit de l’època 
de la seva redacció -els anys 50- així 
com la llibertat d’elecció dels pares.

“A ningú se li pot negar el dret a la ins-
trucció. L’Estat, en l ’exercici de les seves 
funcions, que assumirà en el camp de l’edu-
cació i de l ’ensenyament, respectarà el dret 
dels pares a assegurar aquesta educació i 

aquest ensenyament, conforme a les se-
ves conviccions religioses i f ilosòf iques” 
(Article 2).

En el mateix context regional convé es-
mentar igualment la Resolució sobre la 
Llibertat d’Ensenyament en la Comu-
nitat Europea del Parlament Europeu 
de 1984, text de gran interès perquè 
aborda una qüestió fonamental a Eu-
ropa, la del finançament de les escoles 
no governamentals/privades3. Alhora 
que reconeix els elements essencials dels 
textos de les Nacions Unides precisa 
que la llibertat d’educació i d’instrucció 
estreba també en el dret de crear un 
centre i d’impartir en ell un ensenya-
ment. El text posa l’accent a més en la 
llibertat dels pares, llibertat que no ha 
de traduir-se per a ells en una obligació 
econòmica insuportable.

“El dret a la llibertat d’ensenyament im-
plica l ’obligació dels estats membres de fer 
possible l ’exercici pràctic d’aquest dret, fins 
i tot en l ’aspecte econòmic, i de concedir 
als centres les subvencions públiques ne-
cessàries per a l ’exercici de la seva missió, 
i el compliment de les seves obligacions en 
condicions iguals a les quals gaudeixen els 
corresponents centres públics, sense discri-
minació respecte a les entitats titulars, els 
pares, els alumnes o el personal; això no 

“La planificació educati-

va no pot condicionar el 

dret dels pares a l’elecció 

del centre educatiu”

3 A les escoles que no estan directament gestionades pels poders públics se’ls sol denominar privades independentment de si reben o no finançament per part de l’Estat. El Pacte les denomina «escoles 

diferents de les creades per les autoritats públiques». La denominació no és anodina i comporta una càrrega ideològica. La denominació usual, privada, no correspon bé al concepte perquè en realitat la 

gran majoria d’aquestes escoles neixen de la societat civil i no persegueixen finalitats de lucre. A Espanya s’ha emprat la formulació «d’iniciativa social», una mica complicada per ser fàcilment utilitzable. 

En el nostre Informe sobre les Llibertats Educatives (2003), per posar en relleu aquest caràcter d’iniciatives de la societat civil i intentant buscar una formulació que sigui neutral, hem optat per escoles no 

governamentals, expressió presa de les ONG (organitzacions no governamentals). La qüestió es torna encara més complexa si tenim en compte que aquestes escoles poden ser subvencionades o no pels 

poders públics i de fet en la majoria dels estats existeixen centres subvencionats i no-subvencionats. És un tema que urgeix estudiar per arribar a una formulació consensual.
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obstant, no impedeix que es demani a les 
escoles creades per la iniciativa privada 
una determinada aportació personal que 
reflecteixi la seva pròpia responsabilitat i 
tendeixi a enfortir la seva independència 
(I. p)…”4 

Sobre aquesta base pot resumir-se el 
consens internacional sobre el dret a 
l’educació en els quatre punts següents 
que correspondrien al “core content”, 
nucli dur del dret immediatament 
exigible:

1. Tota persona té dret a l’educació. 
L’Estat ha d’assegurar la gratuïtat de 
l’ensenyament en tots els nivells encara 
que l’exigència és menor en l’ensenya-
ment secundari i superior.

2. L’educació ha d’orientar-se cap al 
ple desenvolupament de la personalitat 
humana i al respecte dels drets humans. 
L’educació ha de respectar les identitats 
culturals.

3. Els pares tenen la primera autoritat 
i responsabilitat en matèria d’educació, 
encara que l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
autoritat està definida amb certa am-
bigüitat.

4. El sistema educatiu de cada país 
ha de comprendre escoles públiques 
i “escoles diferents de les creades per 
les autoritats públiques”/no governa-
mentals/privades.

2. Desenvolupaments hermenèu-
tics recents en els òrgans de Nacions 
Unides

En esmentar el dret a l’educació sis-
temàticament en el marc dels drets 
econòmics, socials i culturals es corre 
el risc d’oblidar que l’educació és també 
un dret de tipus civil i polític, un dret-
llibertat. Figura en el Pacte de Drets 
Civils i Polítics com ja hem vist. 

En aquest context, l’educació apareix 
íntimament lligada a la llibertat de 
pensament i de consciència, la qual 
cosa certament li confereix una dimen-
sió nova i més fonamental, puix que 
aquestes llibertats pertanyen al nucli 
dels drets humans.

El dret a l’educació, quan dret-lli-
bertat, és el que es denomina en la 
tradició jurídica occidental llibertat 
d’ensenyament, probablement l’única 
llibertat pública objecte de controvèr-
sia als països democràtics5. Aquesta 
llibertat ha estat objecte de pronunci-
aments dels tribunals constitucionals 
de diversos estats europeus, en parti-
cular de França, Espanya i Alemanya, 
que l’han situat com un dels principis 
fonamentals de l’ordenament jurídic 
per la seva relació amb les llibertats de 
consciència i pensament esmentades 
amb anterioritat6. 

Aquests pronunciaments han legiti-
mat igualment el finançament dels 
centres no governamentals/privats 
sobre la base de la indivisibilitat dels 
drets humans i de la necessitat de fer 
efectiu l’exercici del dret dels pares a 

triar mitjançant la gratuïtat dels cen-
tres no pertanyents a l’Estat. 

En la pràctica tots els estats del nord 
financen l’ensenyament no governa-
mental/privat encara que a diferents 
nivells. A nivell mundial, el 64% con-
tribueixen d’alguna manera al finança-
ment d’aquest tipus de centres7. 

Paradoxalment, tenint en compte la 
importància de l’educació per a la co-
munitat internacional, només des de 
data recent (1998) s’han produït els 
desenvolupaments hermenèutics que 
possibiliten una delimitació més clara 
del dret i de les obligacions dels estats8.  

En primer lloc convé esmentar les ca-
racterístiques que ha de tenir el sistema 
educatiu per respondre a les exigències 
de les normes internacionals de pro-
tecció dels drets econòmics, socials i 
culturals.

“Els pares tenen la prime-

ra autoritat i responsabili-

tat en matèria d’educació”

4 Sobre el dret a l’educació en els instruments internacionals de protecció dels drets humans pot consultar-se el treball de C. Ugarte (2004), Les Nacions Unides i l’educació en drets humans, Eunsa, Pamplona. 

Disposa d’una àmplia bibliografia. Una introducció a la qüestió pot trobar-se en el nostre article: Li droit à ètre (homme). Le droit à l’éducation comme droit cultural, en A. Fernández / R. Trocmé (2003), Vers 

uneix culture donis droits de l’homme, Diversités, Genève, pàg. 367-391. Ha fet un bon resum de la problemàtica J. L. Martínez López-Muíiiz (1999), Le droit à l’éducation dans els instruments internationaux in 

Revue de droit africain, número 10, Bruxelles, pàg. 141-162. Els textos fonamentals poden consultar-se en el nostre llibre FERNÁNDEZ, A. /. JENKNER, S. (1995): Déclarations et conventions internationales 

sud li droit à l’éducation et la vaig llibertar d’enseignement, (Info 3 Verlag, Frankfurt). Per als instruments de la UNESCO veure I. DAUDET I / K. SINGH (2001), Le droit à l’éducation: analyse donis instruments 

normatifs de l’UNESCO, UNESCO, Paris.
5 Com afirma acertadament Robert (1994), Droits de l ’homme et libertés fondamentales, Montcrestien, p. 33.
6 Sobre els pronunciaments a Espanya pot veure’s F. Riu (1998) Tots tenen dret a l ’educació, Madrid, CGEC; sobre França veure L. Favoreau / L. Philip (2001), Els grans decisions du Conseil 

Constitutionnel, Paris, Dalloz.
7 Veure el nostre estudi Informe sobre l ’estat de les llibertats educatives al món (2002), Santillana, Madrid.
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Quatre són les característiques que ha 
de reunir el sistema educatiu a tots els 
nivells:

- Dotació (availability): posada a la 
disposició de centres suficients
- Accessibilitat: física, econòmica i 
cultural (no discriminació)
- Acceptabilitat: per part de les parts 
implicades (pares, professors, alumnes)
- Adaptabilidad: als canvis socials.

L’observació general sobre l’article 13 
de Pacte de Drets Econòmics, So-
cials i Culturals explica així aquestes 
característiques:

1. Disponibilitat: per disponibilitat 
s’entén que “ha d’haver-hi institucions i 
programes d’ensenyament a bastament 
en l’àmbit de l’Estat. Les condicions 
perquè funcionin depenen de nombro-
sos factors, entre d’altres, el context de 

desenvolupament en el qual actuen; per 
exemple, les institucions i els progra-
mes probablement necessitin edificis..., 
instal·lacions sanitàries per a tots dos 
sexes, aigua potable, docents qualificats 
amb salaris competitius, materials d’en-
senyament, etc.”.

2. Accessibilitat: les institucions i els 
programes d’ensenyament han de ser 
accessibles a tots, sense discriminació, 
en l’àmbit de l’Estat. L’accessibilitat 
consta de tres dimensions que coinci-
deixen parcialment: no discriminació, 
accessibilitat material i accessibilitat 
econòmica.

3. Acceptabilitat: la forma i el fons 
de l’educació han de ser acceptables 
(per exemple, pertinents, adequats cul-
turalment i de bona qualitat) per als 
estudiants i... els pares.

4. Adaptabilitat: l’educació ha de 
“adaptar-se a les necessitats de soci-
etats i comunitats en transformació i 
respondre a les necessitats dels alumnes 
en contextos culturals i socials variats”.

Aquestes característiques estan interre-
lacionades i no poden entendre’s de ma-
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nera separada; així la dotació de centres 
haurà de respondre a l’acceptabilitat per 
les parts implicades, i la no-discrimi-
nació (accessibilitat) ha d’estendre’s a 
tota la dotació per exemple. 

Els poders públics han d’engegar un sis-
tema educatiu que estigui suficientment 
dotat de centres que siguin accessibles a 
tots, acceptables per les parts implicades 
i adaptable a l’evolució de la situació 
social. El Comitè de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals també ha explicat 
les obligacions de l’Estat pel que fa a 
aquests drets.

Les obligacions dels poders públics pel 
que fa a l’educació són de tres tipus:
- Respecte (del dret)
- Protecció (contra tercers)
- Ple compliment (achievement) 
(progressivitat del dret).

El Comitè recull la tipologia emprada 
per a altres drets (respectar, protegir i 
ple compliment, “complir” en el text 
de l’observació) i la combina amb les 
característiques fonamentals de l’edu-
cació: “l’obligació de respectar exigeix 
que els estats parts evitin les mesures 
que obstaculitzin o impedeixin el gaudi 
del dret a l’educació. 

L’obligació de protegir imposa als estats 
parts adoptar mesures que evitin que 
el dret a l’educació sigui obstaculitzat 

per tercers. La de donar compliment 
(facilitar) exigeix que els estats adoptin 
mesures positives que permetin a in-
dividus i comunitats gaudir del dret a 
l’educació i els prestin assistència. Final-
ment, els estats parts tenen l’obligació 
de donar compliment (facilitar el) al 
dret a l’educació” (47)9.  

El Comitè subratlla que la tercera 
obligació, la de facilitar o “achievement” 
suposa que “com a norma general, els 
estats parts estan obligats a donar com-
pliment a (facilitar) un dret concret del 
pacte cada vegada que un individu o 
grup no pot, per raons alienes a la seva 
voluntat, posar en pràctica el dret per si 
mateix amb els recursos a la seva dis-
posició” (47).

3. L’impacte de la noció de bona go-
vernança o bona gestió dels assumptes 
públics

Aquesta referència a les obligacions 
dels altres sectors ens permet introduir 
una tercera reflexió que té un impacte 
directe en aquests drets. Fem referència 
a la noció de “good governance” que és 
relativament recent en la política inter-
nacional. Desenvolupada pel PNUD 
i altres agències de Nacions Unides 
fa referència “a l’exercici de l’autoritat 
econòmica, política i administrativa 
per gestionar els assumptes d’un país” 
(PNUD, 1997, p. 3). 

Implica la interacció entre els tres sec-
tors del sistema social: Estat, sector pri-
vat i societat civil, que han de ser els 
tres -i no només l’Estat- “actors” de la 
governança.

Els tres actors han de ser concebuts per 
contribuir al desenvolupament humà 
sostenible creant condicions polítiques, 
jurídiques, econòmiques i socials pro-
pícies a l’eradicació de la pobresa, a la 
creació d’ocupació i a la protecció del 
medi ambient.

Aquesta responsabilitat conjunta dels 
assumptes públics comporta un canvi 
fonamental del paper de l’Estat. La 
seva missió essencial és “l ’engegada i el 
manteniment de marcs jurídics i regla-
mentaris equitatius, eficaços i estables que 
regeixin les activitats públiques i privades” 
(PNUD, 1997, p. 7).

En la bona governança, la societat civil 
concebuda com “la part de la societat 
que estableix vincles entre els individus 
i el domini públic i l’Estat” té un paper 
nou i fonamental de contrapès al poder 
dels governs i de vigilància de les irre-
gularitats socials en permetre al ciutadà.

Aquests desenvolupaments permeten 
parlar avui d’un marc conceptual per al 
dret a l’educació que permet determinar el 
contingut, finalitats i obligacions dels po-
ders públics pel que fa a l’educació. Anem 
a referir-nos a continuació als principals 
elements d’aquest marc conceptual.

Tenint a la vista la història dels sis-
temes educatius des del seu inici al 
començament del segle XX, l’anterior 
relatora sobre el dret a l’educació, en el 
seu informe de 2002 hi havia mostrat 
l’evolució dels sistemes educatius des 
de l’òptica dels drets humans.

“Els estats parts tenen 

l’obligació de donar 

compliment al dret a 

l’educació”

8 Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals (1998): Observació general a l’article 13 del Pacte (Doc. HHRI/GEN/i/Rev.4., Ginebra) Mehedl, M. (1999): II contingut del dret a l’educació 

(Nacions Unides, Doc I/CN.VSub. 2/1999/10), Tomasevski, K. (1999): Informe a la Comissió de Drets Humans, (Doc I/CN.4/1999/44). Tomasevski, K. (2000): Informe a la Comissió de Drets 

Humans, (Doc. I/CN.4/2000/6.), Tomasevski, K. (2002): Informe a la Comissió de Drets Humans, (Doc. I/CN.4/2002/60.), Tomasevski, K. (2004).
9 Informe a la Comissió de Drets Humans, (Doc. E/CN.4/2004/45).
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La realització del dret a l’educació, diu 
Tomasevski, passa per tres etapes 
fonamentals:
1. Segregació (dones, minories, mi-
nusvàlids)
2. Assimilació i integració dels col-
lectius diferents
3. Adaptació a la diversitat /sistema 
educatiu en funció de l’interès del 
nen/a.

La primera etapa entraria la concessió 
del dret a l’educació a aquells als quals 
se’ls ha denegat històricament (els po-
bles indígenes o els no ciutadans)...; 
entraria habitualment una segregació, 
és a dir, que s’atorga a les nenes, als 
pobles indígenes, als nens discapacitats 
o als membres de minories l’accés a 
l’educació, però se’ls confina en escoles 
especials.

La segona etapa requereix abordar la 
segregació educativa i avançar cap a 
la integració, en la qual els grups que 
acaben de ser admesos han d’adap-
tar-se a l’escolarització disponible, 
independentment de la seva llengua 
materna, religió, capacitat o disca-
pacitat; les nenes tal vegada siguin 
admeses en centres escolars els plans 
d’estudis dels quals van ser dissenyats 
per a nens...

La tercera etapa “exigeix una adap-
tació de l ’ensenyament a la diversitat 
d ’aspectes del dret a l ’educació, substitu-
int el requisit previ que els nouvinguts 
s’adaptin a l ’escolarització disponible 
per l ’adaptació de l ’ensenyament al dret 
igualitari de tots a l ’educació i als drets 
paritaris en aquest àmbit” (2002, p. 30).

En la fase 2 “les categories recent-
ment admeses a les escoles ordinàries 
han d’adaptar-se, abandonar la seva 
llengua materna o la seva religió o 
la seva residència habitual en el cas 
de pensionats. Les noies podran així 
ser admeses en escoles els programes 
de les quals han estat concebuts per 
a nois... 

L’assimilació implica la imposició de 
la uniformitat, la integració reconeix 
la diversitat, però solament com una 
desviació pel que fa a la «norma»”. 

Només en la fase 3 ja no és l’alumne el 
que ha d’adaptar-se al sistema educatiu 
existent “és el sistema educatiu qui ha 
d’estar de conformitat amb l’interès 
superior del nen”. El desafiament dels 
sistemes educatius occidentals és el pas 
de la fase 2 a la fase 3.

Aquest pas és delicat per delimitar 
convenientment les mesures especials 
o diferencials de la discriminació. A 
l’educació les diferències sempre han 
jugat un paper fonamental. 

Per això no és possible considerar 
cada separació com a discriminatòria, 
ja que l’educació ha d’adaptar-se a les 
diferències -com afirma oportunament 
Tomasevski- si vol respectar la persona. 
Podríem afirmar que davant l’educació, 
som tots iguals (en dret) però també 
tots diferents (en el que té a veure amb 
les nostres necessitats i les nostres ca-
racterístiques). 

La diversitat i el pluralisme dels siste-
mes educatius és fonamental en aquest 
sentit. La diversitat és riquesa i font de 
possibilitats per als individus i les soci-

etats com s’observa quan es reflexiona 
sobre el fet que la diversitat és consti-
tutiva de tota societat i de la naturalesa 
en general. 

No existeixen dues persones genètica-
ment idèntiques, però és més evident 
encara des del punt de vista cultural. 
L’educació té per això que ser el més 
personalitzada o individualitzada pos-
sible (acceptabilitat). 

Només la diversitat garanteix ade-
quadament els drets de la persona: “el 
respecte i el desenvolupament de la 
diversitat de les persones, dels actors 
i dels valors són el fonament clàssic 
de les llibertats en tots els camps de 
la societat. Per la funció específica del 
camp cultural que pot definir-se com 
una circulació de sabers... la diversi-
tat cultural és el primer component 
de tot desenvolupament humà. Ga-
ranteix i engrandeix les possibilitats 
d’elecció, les capacitats de les quals 
cadascun disposa, individualment o 
en comunitat” (P. Meyer-Bisch, 2002, 
p. 215). g
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Als propers mesos, el De-
partament d’Ensenyament 
publicarà un nou decret 
que regularà l’escolarit-

zació dels alumnes amb necessitats 
educatives especials (NEE). Entenem 
que aquest decret vindrà a consolidar 
el model inclusiu del sistema educatiu 
català i, fins i tot a “crear tendència” 
en aquest sentit. 

L’elaboració del nou decret ens omple 
d’il·lusió i d’esperança els pares del 
fills amb NEE donat que, si bé es cert 
que per imperatiu legal tots els centres 
educatius són inclusius, la realitat no 
ens diu el mateix, la qual cosa supo-
sa que els pares, en moltes ocasions, 
no puguin escollir l’escola que tenien 
pensada pel seu fill amb NEE.

Efectivament, entenc que el lloc dels 
alumnes amb discapacitat és en l’es-
cola dels seus germans, entre els seus 
companys, a l’escola del barri, doncs 
és allà on crearà la seva personalitat, 
amb els seus companys es amb qui 
jugarà, amb qui es relacionarà, viurà 
i es desenvoluparà. 

És amb ells, amb els que conviurà al 
llarg de la seva vida. Es evident el bé 
mutu que uns companys fan els altres.

Per tant és a l’escola ordinària , on 
–per tal que la inclusió sigui real- 
hauríem de desplaçar els recursos ne-
cessaris per ajudar a aquests alumnes 
amb NEE, i no al contrari: el més 
lògic es reconvertir les Escoles d’Edu-
cació Especial en centres proveïdors 
de recursos a l’escola ordinària, ate-
nent per tant les Escoles d’Educació 
Especial en les seves aules els alumnes 
amb discapacitats més severes, amb 
afectacions més grans, i en les aules de 
l’escola ordinària a la resta d’alumnes 
amb discapacitat.

“Perquè parlar d’escola inclusiva és 
parlar d’un treball d’equip, d’un treball 
cooperatiu entre els mestres de l’es-
cola ordinària i els mestres de l’escola 

d’educació especial. Aquest hauria de 
ser el futur. Posar tots els recursos de 
l’escola especial a l’escola ordinària 
per aconseguir una escola realment 
inclusiva” (Gordon Porter, Diari de 
l’Educació, abril 2014).

També es tracta de pensar en els re-
cursos que necessita l’escola per poder 
atendre a tots els alumnes a les seves 
aules. Perquè parlar d’escola inclusiva 
vol dir parlar d’un projecte inclusiu 
de centre, i que com a tal ha de ser 
capaç de salvar les barreres a l’apre-
nentatge que imposa el seu model 
educatiu i basar la seva intervenció 
en les pròpies capacitats de l’alumne. 

Si volem que l’alumne aprengui hem 
de ser capaços de saber allò que sap 
fer, perquè l’alumne ha de tenir èxit 
en el seu procés d’aprenentatge, com 
la resta de companys i, per tant, caldrà 

Llibertat d’elecció també en la 
discapacitat
Sonsoles Iglesias- Directora de Projectes de fapel

El futur: tots els recursos 

a l’escola ordinària per 

una escola inclusiva

Escola inclusiva és parlar 

d’un projecte inclusiu al 

centre educatiu
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Curs de 5 matins - juliol de 2015 
(20 hores) a l’Acadèmia de Ciènci-
es Mèdiques de Catalunya i Balears 
(carrer Major de Can Caralleu 1-7, 
Barcelona)

Dijous 9 de juliol 
Marc conceptual, normativa, pano-
rama internacional, models entorn 
la discapacitat.

- De 9 a 11 h: De l’educació especial 
a l’educació inclusiva, models d’inter-
venció, recerca, transicions. Docent: 
Efren Carbonell 

- D’11:30 a 13 h: Fonaments educa-
tius del pla individualitzat. Docent: 
Núria Capellas

Divendres 10 de juliol 
- De 9 a 13 h: Els Plans educatius 
individualitzats com a eix d’inter-
venció: marcs conceptuals, models 
i aplicacions pràctiques en diferents 
contextos educatius. 

Estudi de casos d’infantil i primà-
ria. Docents: Nuria Paret, Meritxell 
Milian,Toñi Valderrama

Dilluns 13 de juliol
Pràctica educativa a l’escola inclusiva. 
Estudi de casos a secundària. 

- De 9 a 10 h: Índex per a la inclu-
sió , marc teòric (Booth i Ainscow). 
Docent: Núria Paret 

- De 10 a13 h: Aplicació escolar de 
l’index. Docent: Ester Miquel

Dimarts 14 de juliol 
- De 9 a 11 h: La intervenció comu-
nicativa en el marc de l’escola inclu-
siva: aplicació dels SAAC. Docents: 
Núria Capellas i Dani Vidal 

- D’11:30 a 13 h: Les noves tecno-
logies aplicades a l’aprenentatge i la 
comunicació. Docent: Núria Paret

Dimecres 15 de juliol 
- De 9 a 10 h: Estratègies de suport 
a alumnat amb discapacitat motriu 
a l’escola ordinària. Docent: Gloria 
Escudero, Sonia Elizondo 

- De 10 a 13 h: Abordatge dels 
trastorns de comportament des del 
Suport Conductual Positiu Docent: 
Efren Carbonell 

- 13 h Cloenda del curs i lliurament 
de certificacions.

Reserves: irenemarimon@aspasim.com 
Més informació a: 
http://www.aspasim.es

Amb el suport de:

Escola inclusiva: eines, mètodes, 
estratègies i recursos pràctics
Escola d’Estiu de la Fundació Aspasim

donar-li eines i mètodes que li ho 
permetin. (Núria Capellas, coordina-
dora del Centre de Suport a l’Escola 
Inclusiva del CEE ASPASIM). 

En definitiva, no podem deixar pas-
sar l’oportunitat d’or que ens dona el 
nou decret per consolidar i millorar el 
model d’escola inclusiva a Catalunya, 
que passarà per establir una comuni-
cació i coordinació efectiva entre la 
administració, els centres educatius, 
pares, mestres i alumnes. g
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Coherència família-escola, clau per a 
una educació eficaç
Montse Font - coordinadora de famílies del centre d’educació infantil Avantis

Hi ha pares que pensen que 
l’escola ja educarà els seus 
fills quan arribi el mo-
ment  i que, mentrestant, 

ells gaudiran dels seus nens/nenes 
sense plantejar conflictes  ni imposar 
normes i límits. 

De vegades sentim aquesta expressió 
d’alguns pares als seus fills quan estan 
a les portes d’entrar al parvulari: “ja 
veuràs quan vinguis a escola!”  I el nen 
deu pensar que l’escola és un lloc ho-
rrible, perquè els seus pares ja l’estan 
avisant de que es prepari.

Però és un plantejament equivocat, 
donat que, com sabem, els pares som 
els primers i irrenunciables educadors 
dels nostres fills i quan triem una esco-
la busquem aquella que més s’adeqüi al 
nostre projecte de família, aquella que 
en el seu ideari contempli aquells va-
lors que són importants per a nosaltres.

Pensar que l’escola és la que els edu-
carà és un error que perjudica, princi-

palment als fills. Els dos àmbits més 
importants on es mou l’infant són la 
família i l’escola. La socialització que 
s’inicia en l´entrar a la guarderia su-
posa per al nen superar l’afecció ex-
clusiva als pares per passar a tenir una 
afecció positiva també amb els/les 
seus/seves professors/es. I per tant, tot 
allò que diguin és important per a ell.

Si els pares i el/la tutor/a del nen/a 
van a una, aquest/a es sentirà segur/a 
perquè experimentarà la mateixa exi-
gència a l’escola que a casa. Els dos de-
manen al nen que visqui els mateixos 
hàbits, els dos marquen unes normes i 
uns límits, tot i que són diferents per-
què diferent és l’entorn on es mou. Els 
dos el motiven, s’alegren dels seus èxits 
i es posen tristos quan no fa les coses 
bé. I perquè això es faci efectiu, els pares 

han de conèixer el projecte de l’escola, 
han de participar en aquelles activitats 
que s’hi organitzin, han de parlar periò-
dicament amb la tutora del seu fill per 
conèixer primer i per a concretar plans 
de millora pel nen després. Han de sen-
tir que l’escola és una família de famílies.

I quan parlem de pares estem parlant de 
pare i mare, tots dos, a una, actuant amb 
coherència. Si aquesta és important en 
la relació amb l’escola, tant o més ho és 
que es doni entre els pares, que son els 
referents immediats del nen. També ells 
han d’exigir el mateix. No val jugar el 
paper de “pare bo” o “pare exigent”. Dels 
dos ha d’esperar el nen la mateixa res-
posta. Sinó, per satisfer els seus gustos 
sempre buscarà al pare més permissiu. 
Aquesta coherència és important que es 
mantingui sempre, en totes les etapes de 
la vida d’una família.

Tot això és exigent, però important 
per a aconseguir allò que els pares vo-
lem pels nostres fills: la seva felicitat. 
Val la pena! g

Els pares han de sentir que 

l’escola és una família de 

famílies
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Des de l’escola Ramon Llull, 
del barri del Congrés-Indi-
ans de Barcelona, pensant 
en un article per aquest nú-

mero de la revista de Fapel amb el tema 
de fons de la llibertat d’educació lligat 
directament amb la participació dels pa-
res i mares en la relació família escola, 
us volem presentar el nostre programa 
de voluntariat de les famílies.

Abans pensem que cal exposar com 
contemplem les famílies en la nostra 
organització i funcionament escolar.

Qüestions generals
L’escola Ramon Llull és un centre 
obert, acollidor i integrador. Estem 
oberts al diàleg i som una escola re-
flexiva i autocrítica. 

Considerem les famílies un actiu a tenir 
en compte en el funcionament i orga-
nització escolar. A tenir en compte en 
la relació família-escola.

D’acord amb l’article 25 de la llei 12/2009 
d’Educació (LEC), les mares, els pares 
o els tutors/es legals de l’alumnat, a més 
dels altres drets que els reconeix la legis-
lació vigent en matèria d’educació, tenen 
dret a rebre informació sobre: 
a. El projecte educatiu. 
b. El caràcter propi del centre. 
c. Els serveis que ofereix el centre i les 
característiques que té. 
d. La carta de compromís educatiu i la 
coresponsabilització que comporta per 
a les famílies. 
e. Les normes d’organització i funcio-
nament del centre.
f. Les activitats complementàries, si 
n’hi ha, les activitats extraescolars i els 

serveis que s’ofereixen, el caràcter vo-
luntari que aquestes activitats i serveis 
tenen per a les famílies, l’aportació eco-
nòmica que, si escau, els comporta i la 
resta d’informació rellevant relativa a 
les activitats i els serveis oferts. 
g. La programació general anual del 
centre. 
h. Les beques i els ajuts a l’estudi. 
i. Les mares, els pares o els/les tutors/
es dels alumnes matriculats en el nos-
tre centre tenen dret a rebre informació 
sobre l’evolució educativa de llurs fills. 

Entrem ja de ple en el tema del volun-
tariat.

Des de l’escola Ramon Llull s’ofereix la 
possibilitat a les famílies de participar 
com a voluntaris en diferents situacions 
escolars.

Es pot fer de voluntari entrant a les 
aules en l’activitat de racons. Un dels 
objectius dels racons és fomentar el 
concepte de comunitat educativa amb 
la presència de familiars a l’aula. Els 
pares i mares entren a l’aula i treballen 
conjuntament amb mestres i alumnes 

en l’activitat de racons (tallers manipu-
latius de matemàtiques i català).

Es pot fer de voluntari fent d’acom-
panyant a l’activitat de piscina i a les 
sortides.

Hi ha un voluntariat de biblioteca. És 
una gestió d’organització, en aquest cas 
no es fa una activitat amb alumnes.

El curs 2013-2014 es va començar a 
catalogar el fons bibliogràfic, una feina 
molt tècnica i lenta, que requereix una 
formació específica i força paciència. 

Aquesta tasca s’ha fet menys feixuga des 
de la incorporació a l’equip d’un grup de 
mares voluntàries que hi dediquen un 
parell d’hores una tarda a la setmana a 
ajudar en la catalogació i organització 
de la nostra biblioteca escolar. g

Les famílies en el funcionament de l’escola 
i el voluntariat
Escola Ramon Llull

Les famílies són un actiu a 

tenir en compte en el 

funcionament i organització 

escolar

A l’escola s’ofereix la 

possibilitat a les famílies de 

partivipar com a voluntàries
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Models diversos, educació de qualitat

L’elecció de l’escola on els nos-
tres fills i filles passaran els 
anys més rellevants per a la 
seva formació és una decisió 

que els pares i les mares no prenem 
a la lleugera. Des de ben aviat, tots 
tenim al cap -a voltes de manera molt 
definida, altres cops, potser un esbós- 
quina escola volem: projecte educatiu, 
ideari, tarannà del personal docent i 
no docent. 

De vegades triem l’escola on el pare o 
la mare vam anar. O bé aquella de la 
qual ens han parlat molt bé. O potser 
aquella altra, els alumnes de la qual 
trobem quan entren o surten de classe. 

Tots volem el millor per a les nos-
tres famílies i, per què no, també per 
a aquelles que han triat altres escoles, 
dins el ventall de possibilitats que la 
iniciativa social, emparada per la legis-
lació, ens ofereix. I el resultat dependrà 
en gran mesura del convenciment i la 
nostra implicació en l’educació, cons-
cients que en som -des del lloc que 
a cadascú competeix- responsables 
principals. 

Entre les diverses possibilitats edu-
catives, hi ha les escoles d’educació 
diferenciada, un model que moltes 
famílies hem escollit per als nostres 
fills o filles en un moment donat i que 
tornem a triar a l’inici de cada curs 
escolar, perquè en comprovem de prop 
els resultats, any rere any.

Un dels arguments que més sovint es 
plantegen enfront de l’educació di-
ferenciada és que els nois i les noies 
que assisteixen a escoles on se segueix 
aquest model educatiu no aprenen a 
conviure i tractar-se mútuament amb 
naturalitat. Penso que els adults que, 

per diverses circumstàncies, hem viscut 
personalment tant l’educació mixta 
com la diferenciada sabem bé que això 
no és així; ni ho era abans, ni molt 
menys ho és ara.

D’entrada, tots els alumnes saben que 
“hi ha vida” després de les cinc de la 
tarda i durant els caps de setmana; la 
majoria tenen germans i/o germanes, 
amb amics i amigues; tenen companys 
de les activitats extraescolars que de-
senvolupen; i infinitat d’amics d’altres 
amics amb qui, invariablement, es re-
lacionaran per les xarxes socials, com 
farien ni que fossin companys dins 
l’aula o veïns de porta al mateix edifici. 

En canvi, mentre siguin a classe, tin-
dran més tranquil·litat i distensió, més 
interès per les assignatures, més capa-
citat de concentració, menys motius 
de distracció, menys tensió per por 
de quedar malament davant del noi o 
noia que els agrada, o ser titllat de “la 
impopular”, “el lent”, “la setciències”, 
“el que suspèn” o “el que sempre han de 
renyar” davant de les persones amb qui 
es relacionaran fora de l’escola, l’opinió 
de les quals és tot sovint la base de la 
seva autoestima.

En definitiva, la diferenciada afavoreix 
un clima d’atenció a la diversitat, a 
l’hora de formar la personalitat, fo-

mentar la motivació per a l’estudi i 
desvetllar interessos acadèmics i pro-
fessionals per al futur. 

Els pares i mares de les diferenciades 
hem d’afirmar amb fermesa i serenor 
la validesa de la nostra opció en tots 
els seus aspectes. No se’ns pot negar el 
dret a l’opció educativa que considerem 
més adient per als nostres fills i filles. 
L’escola diferenciada no és “escola que 
segrega”. Tampoc no “segrega” un club 
esportiu o una iniciativa social o cul-
tural que es nodreixi només d’homes 
o de dones. 

Tanmateix, podria ser “segregacionista” 
una realitat -també una escola- on, tot 
i ser mixta, no s’atengués a la diver-
sitat, es fomentessin els estereotips o 
no es tractés adequadament a cadascú. 
L’escola diferenciada és tot el contrari; 
és oferir l’entorn adient per posar en 
valor a l’estudiant, amb la seva perso-
nalitat, els seus interessos, les seves 
capacitats, els seus reptes: els de cada 
noi i els de cada noia. g

Montserrat Febrer  - Presidenta de l’AMPA de Pineda

L’educació diferenciada 

afavoreix la formació de la 

personalitat i fomenta la 

motivació

Escola en funció de: 

projecte educatiu, ideari, 

tarannà del personal docent 

i no docent
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L’Escola Laia és l’única esco-
la concertada laica de Sant 
Andreu. L’escola aposta per 
l’educació integral i indivi-

dualitzada dels seus nens i nenes, tant 
a nivell acadèmic com a nivell social i 
humà. Arribem a tenir grups de vuit 
alumnes per mestre! 

L’Escola ens fa partícips del progrés 
dels nostres fills a través dels diferents 
blogs de la pàgina web:
 http://www.laia.cat/. 

Les famílies comptem amb una àm-
plia participació i una comunicació 
fluida amb els mestres que gestionen 
l’escola. 

Treballem conjuntament per tenir uns 
nens i nenes autònoms, organitzats, 
metòdics i constants en el treball, amb 
esperit crític, solidaris i capacitats per 
treballar en equip. g

Què n’opinen les escoles

Encarna Cortés - Presidenta de l’AMPA de l’Escola Laia 

“La relació i implicació de les fa-
mílies a l’escola dels nostres fills 
és clau per anar tots en la ma-
teixa direcció en l’art d’educar. 

Cal que la família se senti escoltada i 
que l’escola noti el suport dels pares 
en les pautes educatives. Per això és 
imprescindible un diàleg obert i po-
sitiu entre família i escola. 

Però per iniciar aquest diàleg és bàsic 
que la família pugui escollir quin in-
terlocutor vol per ajudar-la a educar 
el seu fill/a”. g

Marta Bachs - Presidenta de l’AMPA de l’Escola Les Alzines 

Escola Laia

Escola Les Alzines
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Algunes de les modificacions 
a la normativa fiscal recent, 
impacten en les AMPA i 
en les seves obligacions 

formals davant l’administració. 

Atès que pensem que aquest tema és 
prou rellevant per al bon funcionament 
de les AMPA, el passat dijous 12 de 
març, va tenir lloc la Jornada de forma-
ció Fapel sobre la fiscalitat i les obli-

gacions formals de les Associacions 
de Pares i Mares d’Alumnes.

La sessió va anar a càrrec de Ricardo 
García Nieto, expert en assessorament i 
gestió d’entitats sense ànim de lucre, que 
ens va oferir una sessió magistral sobre 
els aspectes jurídico-fiscals de les AMPA, 
amb l’objectiu que aquestes  puguin com-
plir amb les seves obligacions formals i 
legals amb la major facilitat possible.

Hem d’agrair la disponibilitat i bon-
homia del Sr. Garcia Nieto, que va fer 
una extraordinària sessió de formació. 

Els assistents van poder exposar dubtes 
i preguntes que van trobar una eficaç 
resposta en el ponent. 

El text de la ponència està penjat a la 
web de Fapel. g

Aula de formació Fapel: Nova norma-
tiva i obligacions formals i fiscals de 
les AMPA
Fapel

Des de l’1 de gener, estem 
realitzant trobades amb 
les nostres escoles i els 
membres de l’AMPA. 

Amb aquestes trobades volem fer co-
nèixer els presidents i membres de les 
juntes de les AMPA personalment 
per tal de transmetre’ls el nostre su-
port, explicar els nostres serveis (ad-
ministratius, de compra i sistemes de 
reutilització de llibres de text, escola 
de pares, Fapel  University Day), així 
com informar sobre els seus drets com 
a pares i mares en l’elecció del centre, 

en el seu paper com a primers edu-
cadors i en la lluita permanent per la 
preservació de la llibertat d’educació 
i del dret a decidir. g

Per ara hem visitat:
- Col·legi Cultural de Badalona
- Col·legi Les Alzines de Girona
- Col·legi Bell-lloc de Girona
- Col·legi Singuerlín de Santa 
Coloma de Gramanet-Barcelona
- Escola Ciutat Jardí de Lleida
- Col·legi Aura de Tarragona
- Col·legi Turó de Tarragona

Diàlegs amb les nostres escoles
Fapel
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una educació personalitzada i de qualitat per a tothom

Col·legi Singuerlín
Redacció

Col·legi Singuerlín
C/Santiago Rusiñol, 42 
08924- Santa Coloma de 
Gramenet  Barcelona
Tel. 933 912 611
www.singuerlin.cat

El col·legi Singuerlín es pre-
senta i es defineix davant la 
societat com a centre edu-
catiu d’inspiració cristiana. 

La seva meta és oferir a la societat una 
educació de qualitat al servei de tothom 
sense exclusions socials i/o culturals. 
Oferten: Educació Infantil de primer 
i segon grau (de 0 a sis anys), Educació 
Primària (de 6 a 12 anys) i Educació 
Secundària Obligatòria de (12 a 16 
anys).

Objectius del centre
Formació
- La formació integral de cada alumne 
mitjançant el desenvolupament dels 
valors humans i cristians i vetllant per 
fomentar la dignitat personal de cada 
alumne/a i la seva llibertat propiciant 
un alt nivell científic, humanístic, es-
tètic, moral i espiritual.

L’escola basa la seva acció educativa en 
una visió cristiana de l’home, de la vida 
i del món, tot cercant una educació en 
la llibertat i la responsabilitat, així com 
en l’actitud de servei i la promoció de 
la justícia per mitjà d’una educació per 
la pau i la solidaritat, que esdevingui 

transformadora de la societat i faci de 
les persones agents compromesos en 
un món més just i fratern: una educa-
ció inserida en la realitat sociocultural 
de Catalunya, que promou l’ús de la 
llengua catalana com a eina de relació 
i comunicació.

- El foment de normes de convivència 
que eduquin amb el respecte a les coses 
i les persones.

- Donar atenció a les necessitats edu-
catives de l’alumnat amb la realitza-
ció de projectes individualitzats per a 
cadascun dels alumnes. L’alumnat és 
únic i com a tal mereixen una atenció 
personalitzada tant acadèmica com a 
nivell personal.

- L’atenció psicopedagògica i l’orien-
tació educativa i professional.

- El foment de tècniques de metodo-
logia activa que asseguri la participació 
de l’alumnat en els processos d’ensenya-
ment – aprenentatge.

- La formació permanent del profes-
sorat en diferents àmbits, com ara en 

llengua anglesa, matemàtiques, educa-
ció emocional...

La col·laboració de les famílies 
és imprescindible per assolir els 

millors resultats educatius
Relació família-escola:
- Fomentar l’esperit de família en la 
vida del centre generant un ambient 
d’alegria, afecte i confiança entre mes-
tres i professors, alumnes i pares i mares.

- La participació de les famílies, ja 
que creiem que la seva col·laboració 
és imprescindible per assolir els mi-
llors resultats educatius en el centre i 
contribuir a la millor integració escolar 
i social de l’alumnat. És per aquest fet 
que fomenten:

- La col·laboració de les famílies en 
l’elaboració de plans de millora de cada 
alumne.

- El reconeixement del paper fona-
mental de les famílies com a principals 
educadors dels seus fills i filles.
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- Delegats i delegades de curs. Els de-
legats i delegades de curs és una nova 
via de participació, comunicació i col-
laboració de les famílies amb l’escola. 
Un pare o mare de cada classe, repre-
senta a la resta de pares i mares i es 
reuneix amb la Direcció i la titularitat 
del centre per tal de poder mantenir un 
feedback més proper i en un ambient 
còmode, agradable i de col·laboració 
mútua.

- Una plataforma connectada les 24 
hores. Singuerlín compta amb una pla-
taforma digital que ens permet des de 
qualsevol punt enviar correus als pares 
i mares, avisos, circulars, notes acadè-
miques, notícies i fotografies, horaris, 
calendaris... També tots els alumnes 
tenen el seu espai en el núvol per poder 
rebre tasques i enviar-les, descarregar-se 
apunts i/o enviar correus electrònics 
als mestres i consultar tot allò que està 
relacionat amb l’escola.

- En un món on les xarxes socials es 
viuen minut a minut, l’escola no ha 
volgut quedar desconnectada i a través 
de Twitter i de les pàgines oficials de 
Facebook de l’escola, es pengen foto-
grafies i comentaris d’activitats a l’aula, 
activitats exteriors, sortides, avisos...

Projectes que s’estan realitzant:
- La potenciació dels idiomes, en es-
pecial de l’anglès, des dels inicis de l’es-
colarització. L’escola té com a objectiu 
immediat que tots els i les alumnes que 
finalitzin la secundària al seu centre 
obtinguin el nivell FIRST de la Uni-
versitat de Cambridge, títol que poden 
facilitar ja que son Centre Examinador 
Oficial de Cambridge. 

Per dur a terme aquest objectiu, el 
centre està immers en el projecte GEP 
(Grup d’Experimentació del Plurilin-
güisme) del Departament d’Ense-
nyament. Dins d’aquest projecte, els 
alumnes realitzen diferents àrees del 
currículum amb llengua anglesa, com 
les experimentals, les matemàtiques, 
activitats de teatre...
- La potenciació de les tecnologies de 
la informació i la comunicació. Totes 
les aules estan dotades de PDI, ordi-
nador i accés a Internet. A més a més, 
tot l’alumnat disposa d’un portàtil per 
cadascun per realitzar treballs a l’aula. 

Volen obrir el món a l’escola. Creuen 
que el seu alumnat, que són nadius 
digitals, no poden estar desconnectats, 
l’escola s’ha d’obrir al món digital per 
tal de fer competents en tots els àm-
bits als nostres alumnes i en l’àmbit 
digital també.

- Les intel·ligències múltiples. Cada 
alumne desenvolupa al llarg de la seva 
vida unes intel·ligències més que unes 
altres, malgrat tot, el que es pretén en 
aquesta àrea és que les puguin desenvo-
lupar totes i tinguin una educació com-
pleta. Per tant, l’objectiu principal és que 
l’alumne estimuli aquelles intel·ligències 
que té menys desenvolupades i millori 
aquelles per les quals té més aptituds.

La meta de Singuerlín és oferir 
una educació de qualitat sense 
exclusions socials i/o culturals

- El Musical és una de les activitats 
senyalades de l’escola. Durant tot el 
curs es preparen dos grans espectacles 
musicals, en el primer hi participen 
els alumnes de segon cicle d’Educació 
Infantil i l’alumnat de Primària fins a 
cinquè i en el segon hi participen sisè i 
l’ESO. Aquesta activitat ajuda a l’alum-
nat en la part de música a educar l’oïda 
i el silenci, en la part de psicomotrici-
tat arriben a conèixer l’espai corporal 
i la situació espaial i finalment la part 
més plàstica d’aquesta activitat com-
plementària els desperta la sensibilitat 
i la curiositat artística i musical alhora 
que els ajuda a organitzar un espai quan 
han de realitzar els decorats.

Experimentació fora de l’aula, amb la 
participació en diferents proves i con-
cursos com ara, Pangea, Cangur, Mobile 
Learning Awards. En aquest darrer, han 
estat premiats amb el primer premi en 
la categoria de Micronarracions Audi-
ovisuals de Secundària. 

Projecte Impuls per la lectura que ofereix 
recursos per a la dinamització de la lec-
tura, de manera que s’afavoreixi el desen-
volupament de les competències literària 
i social i ciutadana. La dinamització de 
la lectura es porta a terme relacionant 
les obres literàries amb altres tipus de 
discursos, de formats artístics i d’activitats.

Per dur a terme amb èxit i excel·lència 
les finalitats educatives esmentades, 
el centre ha posat en marxa un pla 
estratègic. Aquest té com a objectiu la 
millora permanent de l’activitat docent 
i formativa mitjançant la concreció 
d’indicadors. Així, es poden avaluar 
sistemàticament els processos d’en-
senyament-aprenentatge i totes les 
tasques educatives i organitzatives. 

D’aquesta manera, poden millorar 
contínuament el servei educatiu que 
ofereixen i, conseqüentment, incidir 
amb eficàcia en la formació dels seus 
alumnes. g



20

LE
S 

N
O

ST
RE

S 
ES

CO
LE

S

FAPEL

Escoles Aloma i Santa Pau-Pifma

Des de 1966 acompanyen l’alumne en el seu desenvolupament personal 
amb un clima proper i familiar

Escola Aloma
Carrer Torrent Can Piquer s/n
08016 BARCELONA
Tel. 93 408 76 25
www.escola-aloma.com

Redacció

Les escoles Aloma i Santa Pau-
Pifma gaudeixen d’una llarga 
experiència educativa, ja que 
porten gairebé 50 anys for-

mant alumnes de totes les edats. 
 
L’objectiu de tots dos centres ha sigut, 
des de la seva fundació, mantenir una 
relació propera i familiar amb els alum-
nes i col·laborar amb les famílies per 
establir les bases d’una bona formació 
tant a nivell humà, com intel·lectual.

Ambdues escoles creen un grup que 
comparteix els mateixos valors i me-
todologia, amb una comunicació cons-
tant.

Petit Aloma
Petit Aloma és el “germà petit” del 
centre Aloma i comprèn les edats de 
16 setmanes fins a 3 anys. El seu ob-
jectiu és estimular el desenvolupament 
integral dels nens i les nenes i fer-ho 
sobretot a través del joc, que es con-
verteix en la base del seu treball. Les 
aules s’organitzen per espais lúdics i 
racons d’activitats, d’aquesta manera, 
ofereixen als alumnes l’oportunitat de 
descobrir, explorar, investigar, comuni-
car i intercanviar. 

Aloma
L’escola Aloma comprèn l’Educació 
Infantil, l’Educació Primària i l’ESO. 
Pel centre aquestes etapes es consideren 
essencials, perquè els coneixements, 
hàbits i valors que els nens reben en 
els primers anys de vida són la base del 
seu futur pensament i comportament. 
Aquesta és la raó per la qual no només 
volen ensenyar, sinó també formar.

És imprescindible tenir 
una estreta relació amb les 

famílies per a l’èxit personal 
dels alumnes

Santa Pau-Pifma
Santa Pau-Pifma és un centre d’ense-
nyament post-obligatori que esdevé el 
centre de continuïtat, on s’imparteix 
Batxillerat, Cicles Formatius, Forma-
ció ocupacional, PFI, Cursos d’accés a 
cicles formatius, etc.

El centre disposa de 2.500 metres i 
d’aules no massificades, cosa que faci-
lita l’atenció propera i personalitzada. 
El centre porta 45 anys formant alum-

nes, i actualment presenta una àmplia 
oferta educativa post-obligatòria que 
possibilita diversos itineraris formatius.  

Santa Pau-Pifma forma els seus 
alumnes amb el programa de for-
mació CISCO SYSTEMS amb qui 
tenen un conveni educatiu.

A més, recentment el centre ha inclòs 
un sistema de beques d’excel·lència, cosa 
que els incentiva a l’esforç. Un dels seus 
objectius és motivar a l’alumnat cap als 
estudis superiors i/o formació continua 
i alhora faciliten l’accés al món laboral 
amb la seva borsa de treball.

Metodologia
Un dels valors principals d’Aloma i 
Santa Pau-Pifma és treballar conjun-
tament amb les famílies, ja que conside-
ren imprescindible tenir una estreta re-
lació amb aquestes per a l’èxit personal 
dels seus alumnes, mitjançant reunions, 
tutories trimestrals amb pares i alumnes 
de cicle superior, xerrades formatives i 
informatives i entrevistes amb el psi-
còleg, la logopeda, entre d’altres. 

L’equip docent sap que cada alumne és 
únic, i se’l tracta com a tal. Es valora 

Santa Pau-Pifma
Carrer Alella, 51
08016 BARCELONA
Tel. 93 349 90 16
www.santapau-pifma.com
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l’esforç personal de cada alumne, i se’ls 
ajuda a aconseguir els seus objectius 
amb la màxima dedicació.L’educador, 
doncs, ha de ser el referent de tots els 
alumnes, aportant estímuls, comprensió 
i esforç, i recolzant als alumnes ja sigui 
en temes escolars o personals. 

Els centres cooperen amb diferents en-
titats i organismes en tasques de millora 
de l’entorn i la ciutat: ONG, Ajunta-
ment, Associacions, Mossos d’Esquadra 
i Guàrdia Urbana. D’aquesta manera 
els alumnes coneixen el barri i hi col-
laboren d’una manera positiva.

1/3 de la jornada es dedica a 
la llengua anglesa realitzant 
treballs de diferents matèries
La seva intenció a l’hora de realitzar 
aquests projectes és inculcar el sentit de 
la responsabilitat en els alumnes, que 
descobreixin i s’involucrin en diferents 
tasques, fent que desenvolupin capaci-
tats que no els hi siguin només útils en 
un futur professional, sinó també en la 
seva vida personal.

Els idiomes
Ambdues escoles tenen present que els 
idiomes són una eina essencial per al 
futur, és per aquest motiu que fomenten 
el plurilingüisme. Les llengües amb les 
que treballa l’escola són, a banda del 
català i el castellà, l’anglès i el francès. 

L’anglès s’imparteix des de P1 fins a 

4rt d’ESO, i el centre Santa Pau-Pifma 
continua amb aquesta tasca. El francès 
és actualment una optativa i s’inicia 
des de 5è de primària fins a 4t d’ESO.

A l’escola s’atribueix molta importància a 
l’anglès, és per això que passa a formar part 
de les llengües habituals del centre, 1/3 de 
la jornada es dedica a la llengua anglesa 
realitzant treballs de diferents matèries.

En els més petits, s’utilitza el que es 
coneix com a mètode d’immersió, és 
a dir, l’anglès s’introdueix a través del 
joc, la música i les activitats quoti-
dianes. 

El centre Santa Pau-Pifma és Centre 
Examinador Oficial de Cambridge i 
per tant, realitzant qualsevol nivell els 
alumnes poden obtenir aquest títol 
que es considera indispensable pel 
futur. 

Tecnologia a l’aula
Les tecnologies formen part del dia a 
dia dels centres. Al llarg del seu recorre-
gut, s’han anat adaptant a les necessitats 
i canvis que s’han produït en el món de 
l’educació i de la pròpia societat. Per 
això, tenen integrades tecnologies au-
diovisuals i informàtiques com a eines 
pedagògiques per a l’aprenentatge i la 
comunicació. 

Una d’aquestes eines són les pissarres 
digitals instal·lades a totes les aules, des 
de P2 fins a les aules d’ensenyament 
post-obligatori al Centre Santa Pau-
Pifma, intentant combinar modernitat 
i tradició amb procés d’aprenentatge.

Activitats
Algunes de les activitats més destaca-
bles que organitza l’escola són:
- Música en viu: concerts setmanals. I 
grup musical propi (Singers)
- Sortides extraescolars: colònies, in-
tercanvis, viatges...
- Foment de l’Agenda 21 de la ciutat. 
La sostenibilitat del planeta com a ne-
cessitat fonamental de supervivència.
- Projectes de millora contínua, Gret, Poi-
va, Caixa Fòrum, BBVA, entre d’altres..
- Programa d’animació lectora, amb visi-
tes d’autors, col·loquis, dramatitzacions...

Però també és important mencionar 
que l’escola atorga especial importàn-
cia a les activitats extraescolars i per 
aquest motiu se’n organitzen un ampli 
ventall: dramatització i teatre, robòtica 
educativa per a secundària, classes de 
reforç escolar per a ESO, multiesport, 
karate, tenis taula, guitarra, alemany, 
entre moltes altres. g
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24 partner networks - EPA 
among them - have actively 
participated in the EU Alliance 
for Investing in Children, coor-

dinated by Eurochild.  We joined forces 
throughout 2014 to release common 
statements in advance of both EPS-
CO Council meetings, on the Annual 
Growth Survey and the mid-term revi-
ew ofEurope 2020, calling for the pri-
oritization of children in EU policies.

The Investing in Children Alliance 
Partners mobilised members in 15 co-
untries to develop detailed case studies 
that demonstrate how the European 
Commission Recommendation ‘Inves-
ting in Children: Breaking the Cycle 
of Disadvantage’ can be implemented 
in practice. This will be published in 
an ‘Implementation Handbook’ in early 
2015.

In November, partner members’ from 
five countries (Belgium, Ireland, Es-
tonia, Latvia, Greece) took part in a 
targeted workshop on using EU ins-
truments – Europe 2020 and structural 
funds – to support implementation of 
the Recommendation. All participants 
expressed an interest in establishing 
Alliances on Investing in Children in 
their own countries.

Children from Spain and Slovakia spoke 
at the inauguration of  the European 
Platform against Poverty and Social 
Exclusion Annual Convention 2014 
alongside the President of the Euro-
pean Parliament and the European 
Commissioner for Employment, Soci-
al Affairs, Skills and Labour Mobility. 
The children were selected through the 

Alliance because of their contribution as 
self-advocates at local and national level.
At the side event of the European 
Platform against Poverty and Social 
Exclusion Annual Convention repre-
sentatives of the Presidency of the Co-
uncil, the European Commission, and 
the Social Protection Committee made 
a clear commitment to continuing the 
priority on investing in children.

In Spain, eight political parties were 
represented in the high level debate 
on 15th December 2014 – all of whom 
invited follow-up meetings with Alli-
ance partners to discuss their political 
manifestos and how they can link to 
the EC Recommendation. Ten partners 
joined the Spanish Alliance, including 
Platforma de la Infancia – the Spanish 
network of child rights organisations.

In the UK, high level representatives of 
the 4 nations (England, Wales, Nort-
hern Ireland, and Scotland) presented 
their policies on child poverty and 
well-being on 16th December 2014. 
A detailed policy mapping is being 
carried out to assess implementation 
of the EC RecomThe EU Alliance for 
Investing in Children is a temporary 
initiative developed in the framework 
of ‘Module 1: Facilitation of joint ac-
tions’supported by mendation across 
the UK and to identify good practice.

The European Union Programme for 
Employment and Social Solidarity - 
PROGRESS / EU Programme for 
Employment and Social Innovation.

This programme is implemented by 
the European Commission. It was 
established to financially support the 
implementation of the objectives of the 
Europ-ean Union in the employment, 
social affairs and equal opportunities 
area, and thereby contribute to the ac-
hievement of the Europe 2020 Strategy 
goals in these fields. The seven-year 
Programme targets all stakeholders 

who can help shape the development 
of appropriate and effective employ-
ment and social legislation and poli-
cies, across the EU-28, EFTA-EEA 
and EU candidate and pre-candidate 
countries. g

Members of the EU Alliance for In-
vesting in Children include:

 - Eurochild
 - Alliance for Childhood
 - ATD Quart Monde
 - Caritas - Europa
 - COFACE – Confederation of  
Family Organisations in the Eu-
ropean Union
 - Dynamo International – Street 
Workers Network
 - Don Bosco International
 - EAPN – European Anti-Po-
verty Network
 - EASPD – European Association 
of Service providers for Persons 
with Disabilities
 - ELIANT Network
 - ENSA – European Network of 
Social Authorities
 - EPHA - European Public He-
alth Alliance
 - ESN – European Social 
Network
 - Eurodiaconia
 - EuroHealthNet
 - European Child Safety Alliance
 - European Parents Association
 - FEANTSA – European Fede-
ration of National Organisations 
working with the Homeless
 - ISSA - Intenational Step by 
Step Association
 - Mental Health Europe
 - PICUM – Platform for Inter-
national Cooperation on Undo-
cumented Migrants
 - Save the Children EU Office
 - SOS Children’s Villages Inter-
national
 - UNICEF EU Office

EU Alliance for Investing in 
Children 2014 report
EPA

24 partner networks (EPA) 

have actively participated 

in the EU Alliance for 

Investing in Children
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El pasado 28 de enero de 2015 
tuvo lugar en Madrid el 20.º 
Diálogo de Educación que 
periódicamente organiza 

COFAPA. En esta ocasión el ponente 
fue Marcial Marín Hellín, Consejero 
de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, y el 
moderador, José María de Moya, direc-
tor general del Grupo Siena y director 
del periódico Magisterio. 

Al acto asistieron destacadas personali-
dades de la comunidad educativa como 
el presidente del Consejo Escolar del 
Estado, Francisco López Rupérez, los 
presidentes de los consejos escolares 
autonómicos de Madrid, Gabriel Fer-
nández-Rojas, de Castilla-La Mancha, 
Rosa M.ª Rodríguez Grande, y de Ex-
tremadura, J. Carlos González Méndez, 
diputados nacionales y autonómicos; 
representantes de sindicatos, patronales 
y federaciones de padres de alumnos.

La presidenta de COFAPA, Begoña 
Ladrón de Guevara, que presentó el 
20.º Diálogo de Educación, agradeció 
la presencia de todos los asistentes y su 
esfuerzo para que “espacios de plurali-
dad, libertad y diálogo como este sigan 
siendo una realidad y un referente”. 
Además destacó la importancia de la 
implicación de la familia como forma 
de contribuir al éxito educativo y a la 
mejora escolar.

Al comienzo de su ponencia, el Conse-
jero de Educación de Castilla-La Man-
cha valoró el esfuerzo de su comunidad 
autónoma por alcanzar el objetivo mar-
cado por la Unión Europea de reducir 
la tasa de abandono escolar temprano 
establecido en el 15%. 

“Nuestra región está liderando la im-
plantación de numerosos avances edu-
cativos, y ha reducido esta tasa el doble 
de la media nacional”. Para Marcial 
Marín, este objetivo es asumible “si se-
guimos implantando una política edu-

cativa que haga posible que los alumnos 
que estaban fuera del sistema educativo 
vuelvan a entrar, y que aquellos que ya 
están dentro no lo abandonen”. 

Además, destacó como piezas clave de 
este progreso cuatro agentes funda-
mentales: profesores, equipos directivos, 
familias y administración. 

A los primeros “se les acompaña duran-
te toda su formación y se les apoya con 
medidas como la ley de Autoridad del 
Profesor”; los directivos son “la fuerza 
motriz para hacer que el centro innove 
y para motivar a profesores y alumnos”, 
a las familias “se les ofrece la zona única 
para que puedan elegir el centro que de-
sean para sus hijos” y a la administración 
se le pide que trabaje por “dignificar la 
educación y ayudar a los que más lo ne-
cesitan”.

El ponente puso como ejemplos al-
gunas de las medidas que han contri-
buido a mejorar la calidad de la en-
señanza y orientarla a la excelencia, 

como es el programa de refuerzo escolar 
‘Abriendo Caminos’, el fomento de la 
Formación Profesional y la implanta-
ción de su modalidad dual, así como 
la puesta en marcha del Bachillerato 
de Excelencia. 

La apuesta y el compromiso por la 
Educación Especial, y el apoyo a los 
alumnos con necesidades educativas 
específicas y con altas capacidades fu-
eron otros de los aspectos que Marcial 
Marín subrayó durante su exposición.

Como colofón, el titular de la Con-
sejería de Educación de Castilla-La 
Mancha señaló que “invirtiendo me-
jor en la educación, en los profesores y 
en los alumnos se consiguen mejores 
resultados” así como que la LOMCE 
“es la hoja de ruta necesaria para tratar 
de solucionar el abandono temprano y 
disminuir el tanto por cien de la pobla-
ción que ni estudia ni trabaja. 

Además la evaluación que propone es 
necesaria ya que los resultados, que no son 
excluyentes, sirven para orientar a alum-
nos y profesores y ver dónde fallan”. g 

Fapel participa en el 20.º Diálogo de 
Educación de COFAPA
COFAPA

Agentes clave en el proce-

so educativo: profesores, 

equipos directivos, fami-

lias y administración 

Invirtiendo en educación 

se consiguen mejores 

resultados
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5 aliments que et posen de bon humor
1Cereals amb llet
La vitamina B1 o tiamina, coneguda com la vitamina de l’ànim, està present en els cereals 
integrals i els lactis. És necessària perquè el cervell produeixi un neurotransmissor cerebral 
anomenat serotonina i relacionat amb l’estat d’ànim. g

3 Nabius i salmó
Segons ha demostrat recentment Karina Martinez-Mayorga, investigadora de la Universitat 
Autònoma de Mèxic, tots contenen components del sabor estructuralment molt similars a 
l’àcid valproic, un medicament antiepilèptic que s’usa també per suavitzar els canvis d’humor 
de persones amb trastorns maníac depressius i trastorn bipolar. g

2 Fruites i verdures
Segons un estudi donat a conèixer a la revista Journal of Health Psychology, els dies en què 
mengem més fruites i verdures ens sentim més relaxats, més feliços i més energètics que els 
dies que ingerim menys quantitats. g

5 Gelat de xocolata 
Segons un estudi del Centre Mèdic de la Universitat de Maryland, tant la xocolata com els 
gelats contenen triptòfan, un aminoàcid que ens calma i redueix l’agressivitat, augmentant la 
producció de serotonina, també coneguda com l’hormona del benestar. g

4 Amanides d’algues marines
Les algues marines són riques en iodina, un nutrient essencial de l’organisme que es requereix 
per al funcionament de la tiroide i el dèficit causa cansament i depressió. g

Hay vida después de la muerte
Existe vida después de la muerte y además se puede 
comprobar matemáticamente? Con las matemáticas 
en la mano, la respuesta es “sí” para Yuri Bérland, 
estudiante de la Universidad Federal de los Urales, 
en Rusia.

Según el joven científico, la respuesta a la pregunta tal vez 
más importante de la humanidad remite a una sola palabra: 
la información. 

Todo lo que vemos, escuchamos o pensamos es informa-
ción en definitiva, cuya cantidad es desconocida porque 
no sabemos calcularla. Sabiendo que la vida de una per-
sona es un plazo temporal, se puede considerar la vida 
como una función de dos variables: la información y el 
tiempo, explica.

La función es L = f (t), donde ‘L’ es vida, y ‘t’ es tiempo, 
mientras que la respuesta es una constante (en rojo). Según 
él, la respuesta es que hay vida después de la muerte, y que 
depende solo de la experiencia personal de una persona, 
es decir, de la información que ha recibido y producido.

Por ahora el joven solo ha presentado la versión reducida de 
la resolución matemática que ha elaborado. Ahora intenta 
publicar la versión completa de la respuesta en alguna de 
las revistas científicas internacionales, algo que por ahora 
no puede hacer porque, explica, no es gratis. Por esta razón 
decidió lanzar una campaña de financiación colectiva bus-
cando 25.000 rublos (alrededor de 400 dólares). g

¿
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Llibres i webs

¿Humanos o posthumanos?
Albert Cortina y Miquel Àngel 
Serra

¿Estamos dispuestos a aceptar una 
especie humana mejorada tecnoló-
gicamente a partir de la transfor-
mación radical de sus condiciones 

naturales? ¿Se está produciendo ya la singularidad 
tecnológica que dará lugar a un salto evolutivo irrever-
sible del género humano hacia el posthumano? ¿Qué 
papel desempeñan la conciencia, la ética y la democracia 
para controlar los abusos en este proceso?

Los autores, desde una apuesta decidida por el reforta-
lecimiento, en este siglo XXI, de un humanismo reno-
vado, nos introducen de forma abierta y crítica en los 
conceptos de singularidad tecnológica y mejoramien-
to humano, así como en la agenda internacional del 
transhumanismo. 

Esta agenda nos conduce a la interacción e incorpora-
ción en nuestro cuerpo y en nuestra mente de tecnolo-
gías emergentes, como la nanotecnología, la biotecnolo-
gía, la tecnología del conocimiento y de la información, 

la inteligencia artificial, la robótica, la biomimética o la 
neurociencia espiritual.

En el libro, que parte de dos artículos de opinión apare-
cidos en el periódico La Vanguardia y que generaron un 
amplio debate participaron, a lo largo de doce meses, 
213 voces reconocidas en su ámbito de especialización 
científico, tecnológico, sociológico, urbanístico, jurídico, 
filosófico, artístico, teológico o espiritual. 

A través de este elenco de aportaciones, el libro facili-
ta que el lector tome conciencia de los nuevos aconte-
cimientos que se nos avecinan, sin renunciar por ello 
a una humanidad más humana, integrada en la sabia 
naturaleza que nos acoge y de la que formamos parte 
inescindible dentro de un cosmos que nos sitúa ante el 
misterio.

Con la compra de este libro facilitas la labor social de 
SOM Fundació Catalana Tutelar Aspanias (www.som-
fundacio.org) para que las personas con discapacidad 
intelectual se sientan amadas, protegidas en sus dere-
chos y con buena calidad de vida. g

Picaa- Plataforma de Apoyo al 
Aprendizaje
http://asistic.ugr.es/picaa/

Picaa está diseñada para la creación 
de actividades didácticas adaptadas a 
alumnos con necesidades educativas 
especiales.

La principale aportación que Picaa ofrece es que permite 
adaptar la interfaz de usuario y el contexto educativo a 
las necesidades y capacidades del alumno, ofreciendo una 
enseñanza individualizada y dando soporte a la realización 
de actividades en grupo. g

El enigma Honyadi
Autor: Ignacio de Castro Obeso

La alta sociedad del París na-
poleónico se encuentra en estado de 
alerta. 

Nadie sabe con certeza ni cómo ni por qué ha aparecido 
en los círculos de la nobleza el desconocido barón Ho-
nyadi, que afirma venir del este de Europa y trae consigo 
una misteriosa apariencia. 

¿Quién es en realidad? ¿Cuáles son los auténticos mo-
tivos de su viaje? ¿Qué esconde tras su afable actitud? 

Los sucios callejones de la capital francesa y las refinadas 
alcobas de sus palacios tienen todas las respuestas.

Ignacio de Castro es un joven escritor novel que publi-
ca con Edicions Xandri su primera novela. Nacido en 
Barcelona en 1984, y licenciado en derecho por la UPF, 
durante los últimos años ha compaginado sus estudios 
de acceso a la Carrera Judicial con su pasión por la es-
critura. 

Fuertemente influenciado por las novelas de aventu-
ras del siglo XIX, debuta en el mundo editorial con 
El enigma de Honyadi una apuesta firme por la novela 
histórica. g
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Aica, Art i Cultura Associació
https://associacioaica.wordpress.com

Aica, Art i Cultura Associació, és 
una associació cultural sense ànim 
de lucre que neix l’any 1978 i que té  
per objecte la promoció de la cultura 

en l’àmbit familiar, potenciant el paper de la dona com a 
motor social.

Què fem?Tallers familiars, cursos, conferències, visites cultu-
rals, visites guiades a exposicions temporals, taules rodones, 
col·loquis, vetllades literàries, concerts, audicions, excursions, 
sortides culturals per a tota la família…i molt més. g

Fundación Desarrollo Persona
http://www.desarrolloypersona.org

La Fundación Desarrollo y Persona 
es una organización sin ánimo de 
lucro, de carácter particular y ámbito 
de actuación nacional. Tiene por 
objeto la asistencia, ayuda y promo-
ción de la familia, los jóvenes, ado-

lescentes y niños, favoreciendo así los valores humanos. 

- Proporciona un servicio de asesoramiento y ayuda en 
los desajustes, conflictos y necesidades familiares.

- Procura ayuda en situaciones de precariedad de familias 
necesitadas.

- Proporciona formación a los jóvenes para prevenir si-
tuaciones de riesgo como el sida, la anorexia nerviosa, el 
consumo de drogas y sustancias que generen dependencia.

- Orienta y forma a jóvenes y familias.

- Promueve una educación en la cultura de la vida y el 
amor.

- Sensibiliza a la opinión pública.

- Promueve el respeto al derecho a la vida y a la integri-
dad moral y física, contemplado en el artículo 15 de la 
Constitución Española

Las actividades que desarrolla la entidad se clasifican en 
asistenciales, educativas y preventivas. Nuestro proyecto 
estrella es ‘Aprendamos a amar’, fruto de la experiencia y 
de la colaboración de numerosas entidades que trabajan en 
el ámbito del saber. Es un proyecto de educación afectiva 
y sexual que consta de unos materiales de trabajo y una 
oferta de cursos de formación de monitores.

La labor de la Fundación Desarrollo y Persona cubre un 
amplio abanico de actividades, como talleres en colegios, 
tanto en Castilla y León como el resto de España. Ha 
tenido en el curso 2012-2013 un total de 16.967 activi-
dades, entre cursos para padres, jóvenes, así como cursos 
de formación y conferencias. g

Hablemos de sexo con nuestros 
hijos
Autor: Nieves González Rico

Una guía práctica, repleta de orien-
taciones didácticas y situaciones 
cotidianas, basada en programas 
realizados con más de 15.000 jóve-
nes de toda España. 

La mayoría de los padres de familia queremos orientar 
a nuestros hijos sobre el sexo y la sexualidad. Y, sin em-
bargo, en muchas ocasiones no estamos seguros de cómo 
hacerlo, de cómo afrontar esa conversación sin complejos. 

A la vez, nos tememos que nuestros hijos posean mucha 
más información sobre estos temas de la que los padres 
sospechamos. 

Esta guía se basa en los programas de educación afectiva 
y sexual que la Fundación Desarrollo y Persona ha reali-
zado entre más de 15.000 jóvenes de toda España. 

Desde una visión integral de la persona y con un plan-
teamiento nuevo de la sexualidad, que responde a los de-
seos más profundos del corazón humano, este libro es 
una magnífica herramienta para ayudar a los padres en la 
hermosa tarea de enseñar amor. 

Y, como se dice en el prólogo: «Tenga cuidado, lector, 
porque en el camino de estas páginas le puede ocurrir 
como a mí, que las leí para educar a mis hijos y aprendí 
que yo misma he de ser educada».

Hablemos de sexo con nuestros hijos es una guía práctica, 
repleta de orientaciones didácticas y situaciones cotidia-
nas de educación afectivo-sexual, con el fin de dar a los 
padres pautas concretas para hablar sobre la sexualidad 
con sus hijos, desde la infancia hasta la adolescencia. g






