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Llibertats, consens i
pacte

A

quest darrer trimestre de l’any
són paraules que semblen de
moda. Ja ens agrada que alguns polítics vinguin a les
nostres, finalment. Però tots parlem
de llibertat en igualtat?

Quin motiu tenen per voler eliminar
drets i llibertats? Realment ens tindran
al davant. I voldríem recordar a tothom
que ara ja no hi ha una darrera frontera
on s’aturaran els qui volen manllevar
la llibertat.

Tots parlem de consens pel bé de tots?
No han maldat per això generacions
i generacions? No han donat el seu
temps, el seu esforç i fins i tot la seva
vida molts i moltes?

O en som plenament conscients i conseqüents, o haurem de tornar a lamentar
el que deien els versos de Martin Niemöller (1892-1984): “Quan van venir
a buscar-me a mi, no hi havia ningú
més que pogués protestar”. g

L’educació també vol llibertat. Les famílies no poden entendre que puguin
triar gairebé tot menys l’educació.
Negar la llibertat equival a imposar un
model. Condicionar-la equival a negar-la només a alguns i per motius poc
explicables públicament sense despertar
el rebuig de tothom. I encara avui hem
de sentir que algunes forces polítiques,
que sempre reclamaven la llibertat, la
diversitat, ens vulguin imposar models
antiquats mancats de llibertat.

Josep Manuel Prats
President de Fapel
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Drets fonamentals: llibertat d’educació
Fapel

D

es de fa uns mesos, estem en
una conjuntura molt particular. Per una banda, podríem
dir que estem experimentant
a nivell de tot Europa l’inici d’un canvi de
paradigma que pot marcar l’esdevenir de
l’educació. Per l’altre, tant a Catalunya com
a la resta de l’Estat, estem en un moment
polític incert, amb moltes incògnites quant
a governabilitat, en què les disputes dels
partits polítics i els possibles pactes post
-electorals estan a l’ordre del dia.
És per això que, en aquestes circumstàncies, es fa fonamental tornar a respondre
la pregunta: Per a què eduquem? I, en
aquest context, quin paper ha de jugar
la llibertat d’elecció?
Per una banda ens apressen amb l’ocupabilitat i la globalització. Per l’altra, és
evident la necessitat de tenir persones (no
només individus, no només ciutadans) ben
formades, ben educades per respondre als
reptes socials. I a Catalunya i potser a la
resta de l’Estat, tenim forces que no entenen que una educació de qualitat només es
pot dur a terme amb llibertat i en igualtat

de condicions. L’equitat és fonamental,
però l’igualitarisme és perjudicial perquè
va en contra de la diversitat i la llibertat
individual i de les famílies a educar.
Per la nostra part, des de Fapel, volem
transmetre a tots els pares i mares que
seguim treballant perquè aquest tema no
sigui eina de canvi o negociació entre els
partits, donades les actuals circumstàncies.
A Catalunya, l’educació està garantida,
des de fa uns anys, per un acord i consens
majoritari entre els grups i partits que al
Parlament van acordar la LEC. Creiem
en els drets de les famílies, en el dret a
la llibertat d’educació, en totes les seves
manifestacions i aspectes, i demanem
als partits polítics que no facin d’aquest
tema un objecte de disputa de cap mena
ni una utilització partidista.
Estem segurs que, més enllà del context
polític immediat, l’estabilitat del servei
d’educació de Catalunya, que és d’interès
públic, està garantit pel consens assolit
amb la LEC, i apel·lem a aquells grups
i formacions polítiques que, malgrat el
consens, no ho han explicitat mai als

seus programes polítics, a avançar en la
consciència i consolidació de la llibertat
d’educació als seus programes i actuacions,
tal com està definit a la LEC per a totes les
escoles d’iniciativa social que avui formen
part del servei d’educació de Catalunya.
En aquests moments és important recordar que Fapel no representa escoles,
sinó les famílies. No defensem el dret de
les escoles a existir, sinó el dels pares a
escollir. No defensem que es financin les
escoles, sinó que els infants tenen dret a
tenir una educació gratuïta, triada i escollida lliurement per les famílies entre
l’oferta que legalment existeixi.
Nosaltres defensem que les famílies puguin triar l’educació que vulguin per als
seus fills en igualtat de condicions, és a
dir, sense barreres econòmiques que elititzen una educació que està pensada per
a tots. Les famílies que volen escollir, ho
han de poder fer en qualsevol escola que
existeixi i en igualtat de condicions. Si
no, la llibertat no és real. Es tracta d’un
tema de drets i llibertats, no de diners. g

Què n’opinen algunes veus reconegudes del sector
Eszter Salamon, European Parents Association President

E

PA is lobbying for the recognition of parents as the primary
educators of their children. By
primary we mean that we, parents are the first and most impacting

of educators. Nobody in their right
mind would establish educational
institutions for newborn babies, thus
education in the first few months is
the sole job of parents.

Articles 5 and 18 give us all the responsibility for bringing up our children
including the right to educate them,
and to be supported and educated to
become the best possible parents.

Research shows that even later, in
the case of children attending school,
pre-school, crèche, etc. the educational impact of parents is much greater
than that of teachers up to age 11-12,
when this role is taken over by the
peer group.

Being a parent is the role of a primary
educator, primus inter pares when we
are part of a team together with teachers and other professionals.

The only legal document that ensures
parents’ the same rights and gives us
duties and responsibilities all over the
world is the UN Convention on the
Rights of the Child (UNCRC).

However, from a human rights point of
view we have to be aware of all other
articles of the UNCRC on the rights
of our children. It is also our duty to
protect all these rights –sometimes a
difficult job as paternalistic, traditional
instincts may direct us differently. g

Meritxell Ruiz, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

E

l respecte de la llibertat d’ensenyament i la llibertat d’elecció
de centres queden recollits en
la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) com a principis rectors. El sistema educatiu català estableix un model
d’interès públic, conformat pels centres
públics i privats sostinguts amb fons
públics. Un model exemplar, ja que garanteix l’accés en condicions d’igualtat:
el procés d’admissió, a diferència d’al-

tres països, és el mateix per tothom i
són les famílies les que trien els centres,
tot atenent l’oferta de places escolars i
els criteris de prioritat en l’accés.
Tanmateix, tenint en compte que la
LEC potencia l’autonomia de centres
i la diversitat i pluralitat de projectes
educatius, les famílies han de poder triar quin model s’adiu més amb el seu
propi model educatiu. g

Jaume Camps, professor de Sociologia i de Psicologia Social a la Facultat d’ Educació de la UIC
pants que es manifesten tant entre nois
com entre noies, durant i tot just acabada
l’escolarització:
- “A matemàtiques, les noies presenten sistemàticament un menor interès i satisfacció en
relació amb l’assignatura, sentiments d’inferioritat i uns majors nivells d’impotència i estrès
a classe.” (Aprender para el mundo de mañana.
Resumen de resultados, PISA 2003, pàg.17).
- Tres vegades més nois que noies es presenten a
la selectivitat a la via cientificotècnica; gairebé
quatre vegades més noies que nois a la d’humanitats... (PAU juny 2005, www.gencat.net).
Article publicat al número 2 de Fapel
News, Gener 2007

L

es qüestions de gènere estan
prenent un important paper
a l’escola; i els reptes són: la
igualtat d’oportunitats, la convivència entre sexes, l’eradicació dels
alts percentatges de fracàs escolar...
La tradicional escola mixta ha contribuït de manera fonamental a l’accés de
la dona a l’educació. Però d’això ja fa
molts anys i, avui, aquest model d’organització escolar, es veu insuficient per
assolir aquests objectius.
És per això que a diversos països, i a
casa nostra, estan apareixent veus dissonants. Per una banda, hi ha qui vol assolir aquests objectius sense qüestionar
el caràcter mixt de les escoles, amb unes
pràctiques que se solen anomenar “coeducadores”; per altra banda hi ha aquells
que, disposats a buscar els millors procediments per aconseguir els objectius, es
plantegen -entre d’altres aspectes- la conveniència del caràcter mixt de les escoles.
Efectivament, són diferències preocu-

Per alguns, la solució passa per fomentar la
igualtat a l’escola mantenint una educació
mixta; a l’escola diferenciada -amb el seu
avançat plantejament del tractament del
gènere a l’escola- es vol fomentar aquesta
igualtat tenint en compte la diferència i
creant l’entorn més adequat per al màxim desenvolupament de les potencialitats
personals i socials dels nois i de les noies.
Crida l’atenció que sovint les noves propostes
d’escolarització diferenciada apareixen precisament per una voluntat d’evitar discriminacions. El recent debat a França ha aparegut
arrel del sexisme creixent a un model escolar
que creia que el caràcter mixt de les escoles
portaria automàticament a la convivència i
a la igualtat. Iniciatives de diferenciació als
Estats Units s’han manifestat de manera
molt eficaç per a la promoció social i acadèmica de noies de barris marginals. Instituts
d’Alemanya i d’Àustria estan experimentant
amb èxit les classes separades.
Avui, la investigació educativa sovint considera l’educació diferenciada molt eficaç
per als propòsits esmentats; objectius que
s’aconsegueixen precisament amb el trac-

tament diferencial de noies i nois, adaptant
la tasca docent als diferents estils d’aprenentatge de nenes i nens; amb l’entorn que
es crea en un àmbit d’aquestes característiques, que lluny de reforçar estereotips els
elimina més eficaçment.
Pel que fa a l’educació diferenciada, jo destacaria el següent: l’aula mixta reprodueix
l’entorn social amb allò bo i allò dolent i,
per tant, tots els estereotips de gènere i
pràctiques sexistes hi són presents. Les
aules diferenciades es constitueixen en un
entorn d’aprenentatge que, sense fugir de
la realitat, permet que -durant les hores
d’escolarització- els nens i les nenes no
hagin de suportar aquests condicionants.
Per altra banda, aquesta situació facilita
que els i les alumnes optin -amb llibertat
d’oportunitats- per estudis i professions
tradicionalment assignades a l’altre sexe.
Una educació que té en compte les diferències de nenes i nens -de maduració,
d’interessos, etc.- potencia cada gènere
al màxim, la qual cosa és notablement
equitativa, perquè dóna a cadascú el que
necessita; l’organització escolar diferenciada ho facilita molt.
El debat a Catalunya i Espanya és encara poc madur; una prova és que sovint
el trobem segrestat, fora del seu àmbit
propi (professorat, pares, pedagogs…)
per romandre en el camp del partidisme
polític o del sindicalisme.
I, també sovint, s’observa que el caràcter
mixt escolar és un tabú, un dogma inqüestionable. Però això passa aquí; fora de les
nostres fronteres apareixen punts de vista
que caldrà replantejar a casa nostra. g

5

EN PORTADA

FAPEL

EN PORTADA

6

FAPEL

Sobre libertad y financiación
de la educación
Fapel (Reproducimos un artículo que se publicó, hace 9 años, en Fapelnews Núm. 2. )

L

os padres tenemos el derecho a
decidir en libertad sobre el tipo de
educación que van a recibir nuestros
hijos. Esa educación en libertad es
imposible sin una oferta escolar plural en
un régimen económico no discriminatorio.
Primar un modelo único de enseñanza está
anclado en el pasado y es regresivo: la sociedad se mueve hacia un creciente pluralismo
ideológico y cultural. Debe potenciarse que
los ciudadanos cuenten con distintas ofertas
para poder llevar a sus hijos al centro que
deseen para ellos. La enseñanza pública y
la concertada son complementarias e imprescindibles para garantizar la libertad de
enseñanza. Cuanto más variadas sean unas y
otras escuelas, más se perfecciona el derecho
a elegir. Los poderes públicos deben reforzar
la autonomía de los centros públicos y concertados para que haya mayor variedad de
proyectos educativos entre los que se pueda
escoger. Esa diversidad contribuirá a consolidar nuestro sistema democrático.
Sin financiación, la libertad de enseñanza
es inviable, pues la libertad de elección de
centro queda restringida a unos pocos y deja
de ser un derecho de todos los españoles. El
derecho a la educación en libertad obliga
a los poderes públicos a poner los medios
para garantizar el pluralismo. Como el dinero público que se obtiene de los impuestos de todos los ciudadanos es limitado,
ha de gastarse por tanto con criterios de
eficiencia y responsabilidad. Cada año,
con las peticiones de plaza en los centros
educativos, hay un auténtico referéndum
sobre los deseos de los ciudadanos acerca
de la enseñanza que desean para sus hijos.
La financiación pública de la escuela no
debe supeditarse a que su ideario o proyecto educativo sea del gusto de los poderes
políticos de turno, sino que ha de ser del
gusto de los ciudadanos que libremente lo
eligen para sus hijos. De la misma forma
que los sindicatos o los partidos políticos
tienen financiación pública de acuerdo con
su nivel de demanda e implantación (número de votos, escaños, delegados sindicales, etc.), no según la simpatía o cercanía

ideológica o política que el gobierno de
turno tenga con ellos.
Los sindicatos y partidos políticos democráticos no son organizaciones públicas,
sino privadas. Se entiende que atienden
servicios esenciales y, por lo tanto, que es
preciso apoyarlos en régimen de igualdad de
oportunidades para enriquecer la pluralidad
de opciones y hacer más moderna y democrática la sociedad. La enseñanza también
es un servicio esencial y es lógico que reciba
financiación pública según sea demandada
por las familias, no según la cercanía a las
ideas políticas o ideológicas de quien gobierna en cada momento. Lo contrario sería
como financiar solo los partidos o sindicatos
amigos. Si las familias demandan más enseñanza concertada, se debe concertar más.
Concertar no debe ser ni una liberalidad
ni una discrecionalidad de los gobiernos,
sino un derecho de iniciativas civiles que
crean espacios de pluralidad democrática.
Los poderes públicos han de asegurar la
libertad de decidir el tipo de enseñanza
que los padres desean para sus hijos, sin
más límites que los impuestos por el ordenamiento constitucional: el respeto a los
principios democráticos de convivencia y
a los derechos y libertades fundamentales.
Fuera de este marco nadie puede imponer
a las familias la escuela pública o la privada,
laica o religiosa, mixta o diferenciada, etc.
El Estado español no es laicista ni confesional, sino plural. La aconfesionalidad
obliga al Estado a mantenerse neutral ante
las opciones religiosas o agnósticas de los
ciudadanos, y las autoridades públicas serían
intolerantes si pretendiesen imponer al conjunto de los ciudadanos una opción laicista
argumentando que algunos −sean minoría
o mayoría social− no tienen fe religiosa.
Sería un fundamentalismo laicista pretender que un Estado laico no debe financiar un tipo de enseñanza religiosa o
inspirada en principios morales que no
son compartidos por la totalidad de los
ciudadanos, pues eso supone imponer la
posición agnóstica sobre la creyente.

No debe permitirse esto ni lo contrario, sino
ofrecer una pluralidad de oferta, pero en todo
caso resulta sorprendente que se pretenda
imponer la posición agnóstica cuando en
nuestro país un 80% de las familias solicita enseñanza de religión en la escuela. No
se puede obligar a que las convicciones de
las familias queden fuera de la escuela, sino
que se debe hacer posible la existencia de
centros que respondan al pluralismo de los
ciudadanos, de modo que estos puedan llevar
a sus hijos a escuelas compatibles con sus
principios, dentro del ámbito constitucional.
El conjunto del sistema educativo ha de ser
el resultado de las opciones libres de las familias y no el de una programación cerrada
o condicionada por criterios ideológicos.
Los centros públicos deberían gozar de
amplia autonomía para ofrecer a los padres
también un proyecto docente coherente.
Esa autonomía impulsaría la calidad de la
red pública, de la misma manera que se ha
logrado en el caso de las universidades, en
las cuales han resultado útiles los criterios
de competitividad habituales en muchos de
los países de nuestro entorno. La experiencia de los países avanzados señala que la
gestión del sistema educativo es demasiado
compleja como para que pueda ser asumida
en exclusiva o incluso mayoritariamente por
las autoridades públicas.
Asegurar la igualdad de oportunidades no
debe confundirse con imponer un sistema
uniforme de enseñanza, porque igualdad no
es uniformidad. La experiencia demuestra
que el trato uniforme a todos los alumnos
no da buenos resultados, ni ayuda a que
cada uno desarrolle sus cualidades, su capacidad de esfuerzo y aprenda a servir a los
demás en una sociedad plural y en libertad.
Cuando las administraciones públicas permiten a la sociedad civil ocupar un mayor
espacio en la gestión de la enseñanza, se
logra una mayor diversidad en la oferta educativa, mejoran los resultados académicos,
disminuye la conflictividad y quedan más
fondos para mejorar los centros públicos y
para atender aquellas necesidades a las que
no llegue la iniciativa social. g

Educació inclusiva, escola inclusiva
Sonsoles Iglesias - Directora de Projectes de Fapel

L

’educació inclusiva és el procés
pel qual s’ofereix a tots els infants,
sense distinció de la discapacitat,
la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre
dels seus companys, i juntament amb ells,
dins l’aula. Malauradament avui aquesta
oportunitat no la tenen tots els alumnes,
sinò només aquells que estudiïn en escoles veritablement inclusives.
Les escoles inclusives es basen en aquest
principi: tots els nens, fins i tot aquells
que tenen discapacitats més severes,
han de poder anar a l’escola de la seva
comunitat amb el dret garantit de ser
ubicats en una classe comuna (Stainback,
2001). El gran repte d’aquesta Escola per
a Tothom és aconseguir generar els canvis
necessaris en el seu si, per a poder atendre
la diversitat de tots els seus alumnes. Sens
dubte, el model afegeix i aporta a l’ensenyament qualitats i valors que ajuden a
construir una societat millor.

El gran repte de l’ Escola
per a Tothom és aconseguir
generar els canvis necessaris
per a poder atendre la diversitat dels seus alumnes
En una escola inclusiva, com va destacar
Pujolàs (2005), no hi ha alumnat corrent i
alumnat especial, sinó simplement alumnes,
sense adjectius, cadascú amb les característiques i necessitats pròpies, entenent la
diversitat com un fet natural i, per tant,
tenint en compte aquestes diferències, perquè tots els i les alumnes, que són diversos,
aprenguin al màxim de les seves possibilitats. En aquest context, l’alumnat amb
discapacitat participa, tant com pot, en les
activitats generals i en la vida del centre,
així com en les activitats d’ensenyament i
aprenentatge, dins l’aula ordinària.
Avançar cap a l’educació inclusiva, caminant així cap a veritables escoles per a tothom, implica tota la comunitat educativa,

l’alumnat, el professorat i les famílies, així
com les administracions corresponents,
en una fita comuna: aconseguir que, progressivament, tot l’alumnat vegi satisfet el
seu dret a ser escolaritzat –i jo afegeixo,
a l’escola que la familia triï en llibertatsense veure per això compromès el dret
igualment important d’obtenir la resposta
ajustada a les seves singulars necessitats
educatives (Pla d’acció “Aprendre junts
per viure junts”, 2008/2015).
És per aixó que les escoles d’educació especial han d’esdevenir centres
de referència, proveïdors de serveis i
programes de suport per a la inclusió
educativa.
Els coneixements especialitzats, l’experiència i els mitjans amb què compten
els actuals CEE, en relació amb l’ensenyament i aprenentatge de alumnat
amb més necessitats de suport educatiu,
permet esdevenir un recurs important
de suport per a la inclusió escolar en
àmbits tan diversos com les formes
d’abordar determinades situacions de
dificultat o de conflicte per part de
l’alumne/a, o en l’acollida, l’orientació
i el suport a les famílies.

En qualsevol cas, com han posat de
manifest les recerques i les bones pràctiques, l’educació inclusiva suposa la
cooperació necessària entre uns i altres
professionals, a través de la qual els tutors i tutores dels centres ordinaris i el
professorat dels CEE intercanviïn la
seva experiència.

Les escoles d’educació especial
han d’esdevenir centres de
referència, proveïdors de serveis i programes de suport
per a la inclusió educativa
Es tracta d’una acció col·laboradora,
amb un caràcter creatiu i innovador, per
posar en comú experiències, tradicions
educatives i coneixements pedagògics,
presents fins ara als centres ordinaris i
als centres especials que, més enllà de
sumar-se simplement, generin noves
formes de fer sorgides de la reflexió i la
pràctica compartida. g
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Fapel participa a la Fira d’Escoles de
Barcelona
Fapel

F

apel participa a la Fira de les
Escoles de Barcelona: un esdeveniment per ajudar les famílies a conèixer l’oferta educativa
de la província perquè puguin triar el
millor col·legi per als seus fills. Aquest
esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 12 i 13 de març de 2016.
L’elecció de centre és una decisió important en una família. En moltes ocasions, el col·legi seleccionat serà el lloc
en què els seus fills passin més de 15
anys de les seves vides, on coneguin els
seus millors amics i on aprenguin molts
dels valors que els seran útils en el futur.

La Fira tindrà lloc els propers
12 i 13 de març de 2016
a Barcelona
En aquest context la Fira de les Escoles
de Barcelona neix per crear un fòrum

d’informació comú on les famílies puguin conèixer de primera mà els projectes educatius dels col·legis i els propis
centres puguin explicar quines són les
seves característiques sense intermediaris ni elements que distorsionin la
seva tasca.
El format
L’important en aquests casos és la conversa. De poc serveixen grans desplegaments en els estands si després no hi
ha un diàleg assossegat i profund. Per a
això, l’organització proporciona a cada
col·legi una taula amb dues cadires a
banda i banda permetent únicament
la personalització de la part posterior
de l’espai.
Zona infantil
Per tal que sigui possible crear un entorn tranquil en el qual conversar, la Fira
compta amb un espai dedicat als més
petits. Professionals de l’educació infantil
tenen cura que els nens es diverteixin

mentre els pares estan visitant la zona
dedicada als col·legis.
Todos los colegios interesados en
participar pueden visitar la web
www.laferiadeloscolegios.com o ponerse en contacto con la organización en
info@scholarum.es g

FAPEL
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Convenis de col·laboració
Redacció

Arç Corredoria d’Assegurances
desenvolupament de l’assegurança ètica
i solidària, així com el mercat social.
Què és Arç Corredoria d’Assegurances?
Arç Corredoria d’Assegurances està especialment compromesa amb l’assegurança
ètica i solidària, pel que amb aquest conveni es constituirà una plataforma facilitadora per al desenvolupament d’altres col·
laboracions futures, en el marc de l’impuls
de l’economia social i solidària.

E

l passat dimarts 15 de desembre, Fapel va signar un conveni de col·laboració amb Arç
Corredoria d’Assegurances,
que está especialitzada en el sector de
l’economia social i solidària, el món
associatiu i en l’assegurança d’energies
renovables.

Principalment, l’’objectiu de l’acord
amb Fapel és el de mantenir i millorar l’oferta d’assegurances adreçada al
conjunt d’entitats federades, així com
l’oferta de serveis i productes de consum personal.
Aquest conveni busca, a més, reforçar el

Des de fa més de 30 anys, ofereix serveis
d’assegurances i aposta per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries, a
través dels serveis de consultoria i corredoria, així com la comercialització.
En l’actualitat, gestiona els programes
d’assegurances de més de 1.650 cooperatives i altres empreses i entitats, sota els
principis que inspiren la gestió, que són el
mutualisme, l’equitat i la transparència. g

iKanguro, sistema de seguretat i identificació
de localització als cossos de seguretat
directament en cas d’emergència.

E

l passat dijous 29 d’octubre
Fapel va signar un conveni de
col·laboració amb iKanguro, un
innovador sistema de seguretat i
identificació que funciona a través d’una
polsera intel·ligent, pensat per a localitzar
fàcilment a aquelles persones que es troben
dins de col·lectius amb alguna limitació
a l’hora de comunicar-se, ja siguin nens,
persones grans o persones amb alguna

discapacitat, quan realitzen alguna sortida.
Així doncs, el sistema de seguretat iKanguro s’ha desenvolupat per a reforçar la
seguretat dels col·lectius en les sortides
que realitzen (sortides culturals, colònies,
excursions, etc.) i donar suport als cossos
de seguretat. En cas de pèrdua d’una persona, el sistema iKanguro, a través de la
polsera iKanguro, agilitza la recuperació
de la persona perduda, enviant les dades

9

Com funciona el sistema iKanguro?
Ikanguro consta d’una polsera intel·ligent
(polsera iKanguro), des de la qual es pot
accedir a les dades del responsable del
portador de la polsera en temps real. En
el cas que la persona portadora de la polsera, posem per exemple un nen, es perdi,
només trucant al telèfon d’emergències
112, els Mossos d’Esquadra poden accedir a tota la informació emmagatzemada
a la polsera i localitzar, de manera àgil i
ràpida, la persona perduda, és a dir al nen.
iKanguro s’encarrega de la gestió total de
la informació, fet que permet que tothom,
sense tenir coneixements d’informàtica ni
instal·lar-se cap aplicació, pugui fer-ne ús
del sistema de seguretat. A més, iKanguro
també s’encarrega de l’assessorament del
col·lectiu, la gestió de la informació de
la polsera intel·ligent, del disseny de les
polseres identificatives, etc. g
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Més de 1.700 alumnes i una trentena
d’universitats participen en el III Fapel Uday
Redacció

Celebrada al Col·legi La Farga de
Sant Cugat del Vallès, aquesta jornada s’ha consolidat com el punt de
trobada de referència entre escoles,
famílies i universitats.

E

l passat divendres 16 d’octubre,
més de 1.700 alumnes, provinents d’escoles de reconegut
prestigi com el Col·legi La
Miranda, l’Escola Bon Salvador o el
Col·legi Pineda, i una trentena d’universitats, nacionals i internacionals,
públiques i privades, van participar a
la III edició del Fapel University Day.
La jornada va tenir lloc a les instal·
lacions del Col·legi La Farga de Sant
Cugat del Vallès i ja s’ha consolidat
com el punt de trobada de referència
entre escoles, famílies i universitats.
Impulsada per la Fapel, aquesta activitat té per objectiu despertar la vocació per la formació continuada, molt
important davant la situació actual,
en què cursar estudis de qualitat a la

universitat més adient és cada vegada
més rellevant per a l’assoliment dels
objectius professionals.
III edició del Fapel University Day
Concretament, la tercera edició va ser
molt profitosa per a professors, pares,
mares i alumnes de batxillerat i 4rt
d’E.S.O., que es van poder informar, de
manera personalitzada, sobre les ofertes
educatives de les universitats assistents,
així com sobre els programes d’ajudes
i beques, plans d’estudis, acords internacionals, sortides professionals, notes
de tall, etc., de la mà d’una trentena
d’universitats d’excel·lència nacionals i
internacionals, segons el rànquing web
d’universitats.

Fapel Uday té per objectiu
despertar la vocació per la
formació continuada
dels alumnes

Format de l’acte i organització dels
espais
La jornada, com en les passades edicions, va estar organitzada en dos espais:
fira universitària i sales de conferències.
Totes les universitats van tenir una carpa assignada a la fira universitària, dins
de les instal·lacions del recinte escolar,
ESCOLES ASSISTENTS
- Col·legi La Miranda
- Col·legi Canigó
- Escola Bon Salvador
- Escola Túrbula
- Col·legi Aura
- Col·legi Montserrat
- Col·legi La Salle Bonanova
- Col·legi La Farga
- Col·legi Xaloc
- Col·legi Pineda
- Col·legi Les Alzines
- Highlands School Barcelona
- Hamelin Laie International School
- Col·legi La Vall
- Col·legi Viaró
- Escola Goar
- Escola Petit Estel la Nova
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A la fira universitària professors, alumnes, pares i mares van poder informar-se de primera mà sobre les ofertes universitàries

on van disposar els seus estands i van
poder atendre personalment als estudiants, les escoles i les famílies interessades (fira oberta de 16 a 17h per a pares
i mares) i, així, poder explicar amb més
detall els seus programes d’estudis i
resoldre possibles dubtes.

La jornada va estar organitzada en dos espais simultanis: fira universitària
i sales de conferències
Simultàniament a la fira universitària, es
van habilitar diverses sales per a què cada
universitat pogués fer una breu presentació del seu centre i dels seus programes d’estudis i beques. En 10 minuts les
universitats van fer presentacions, molt
dinàmiques i amenes, on els alumnes van
poder descobrir de primera mà les ofertes
educatives de cada centre.

Inauguració a càrrec de Josep Manuel Prats
(President Fapel) i Juan Carlos Hernando (Director Col·legi La Farga)

Alumnes consultant els plans d’estudis

D’aquesta manera, els assistents van
tenir l’oportunitat d’ampliar la informació i poder adaptar-la a les seves
necessitats i inquietuds.
Taula rodona sobre la lectura com a
base de qualsevol aprenentatge
A més, en aquesta tercera edició, es va
comptar amb una taula rodona sobre
“la lectura com a base de qualsevol
aprenentatge”, dirigida a professors i
directors d’escoles, personalitats públiques i persones relacionades amb

Alumnes i professors informant-se sobre l’oferta acadèmica dels diferents centres universitaris
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el món cultural i literari, formada per:
- Jaume Cela, escriptor, pedagog, mestre
i membre de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat i de la FMRP de Catalunya.
- Juan José Vara, professor en representació del Col·legi La Farga
- Eva Mateo, impulsora de la plataforma
pel foment de la lectura i per la millora
de la comprensió lectora Xim i Xesca.
Per concloure la jornada, es va celebrar un dinar networking per als professor i els orientadors dels centres
educatius assistents i els representants de les universitats, així com per
als assistents a la taula rodona, amb
l’objectiu de trobar una oportunitat
per poder interactuar i intercanviar
opinions, experiències i inquietuds. g
UNIVERSITATS ASSISTENTS
- BAU (Centre universitari de disseny)
- Blanquerna
- CESDA (Escola de Pilots)
- CETT (Escola d’Hosteleria i Turisme)
- CEU-Abat Oliba
- EAE (Business & Màrqueting)
- École Hôtelière de Lausanne
- Educaffairs (Agència d’universitats
d’UK, USA i Austràlia)
- Elisava
- ESADE
- ESDI
- Escola Universitària d’Hosteleria
i Turisme de Sant Pol
- ESERP (Business)
- ESIC (Business & Màrqueting)
- Euncet Business School
- HULT International Business School
- IDEP (Disseny gràfic, moda i fotografia)
- IE-Institut d’Empresa University
- Institut Europeu de Disseny
- IQS
- La Salle
- LCI (Disseny, Gastronomia i Moda)
- Les Roches (Management hoteler)
- SAE Institut-Escola Audiovisual Internacional
- Swiss Education Group (Management Hoteler)
- Escola Superior de Turisme Sant Ignasi
- UAB -Universitat Autònoma de Barcelona
- UB-Universitat de Barcelona
- UIC -Universitat Internacional de Catalunya
- UPC -Universitat Politècnica de Catlunya
- UPF-Universitat Pompeu Fabra

Fapel participa al 30 aniversari
de l’EPA
Redacció
experiències dels diferents membres.
Amb la mirada al futur, en aquest espai
també es va aprofitar per definir la
direcció de la representació als pares
per als propers anys. g

C

oorganitzat per EPA i Fapel, els passats dies 27 i 28
de novembre, es va celebrar
el 30 aniversari de l’EPA, a
Luxemburg. Aquest esdeveniment va
comptar amb la presència del Sr. Josep
Manuel Prats, president de Fapel, i del
Sr. Marcial Quintairos, vicepresident
de Fapel, juntament amb els més de 85
representants, procedents de 27 països
diferents.

En aquesta jornada es va fer balanç
de la situació i es van posar en relleu
algunes de les àrees a desenvolupar en
l’àmbit de la participació dels pares.
Com no, aquesta trobada emblemàtica també va servir per repassar els
30 anys d’història de l’EPA i de les
fites assolides al llarg d’aquests anys,
posant especial èmfasi en els èxits dels
últims 15 anys i es varen compartir les

Highlands School Barcelona nou
membre Fapel
Redacció

E

l passat mes de novembre l’escola Highlands School Barcelona
va afiliar-se a Fapel. El centre
catòlic, bilingüe, privat i internacional, amb una superfície de 19.000

m 2, porta més d’una dècada oferint
un ensenyament educatiu innovador,
d’avantguarda i catòlic, distingit pel seu
alt nivell de l’anglès, amb el reconeixement de la Universitat de Cambridge.
A més, l’escola també ofereix la possibilitat als seus alumnes (d’entre 1 i 18
anys) d’escollir altres idiomes com el
francès o l’alemany, així com activitats
extracurriculars de tot tipus.
Els quatre pilars del centre són:
- Els valors humans i catòlics

- L’excel·lència acadèmica
- L’educació bilingüe (castellà i anglès)
- Orientació personal
Des de Fapel volem expressar la nostra
satisfacció per aquesta nova incorporació i en veure que cada vegada som més.
Benvinguts! g
Open days de Highlands School
Barcelona:
- 19 de febrer de 2016, a les 15h.
- 15 d’abril de 2016, a les 15h.
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Aula Fapel: Taula rodona sobre“la lectura
com a base de qualsevol aprenentatge”
Redacció

Els ponents van destacar el paper de professors i famílies en el
foment de la lectura
forma pel foment de la lectura i per
la millora de la comprensió lectora,
Xim i Xesca.
Durant la sessió l’escriptor i pedagog,
Jaume Cela, va destacar la importància
de la literatura oral abans que la escrita,
mentre que el professor Juan José Vara
va posar l’accent en la tasca dels professors a l’escola per fomentar als seus
alumnes el gust per la lectura.

D

ins de la III edició del Fapel
University Day, el passat 16
d’octubre, la Fapel va organitzar una taula rodona sobre la importància de la lectura en totes
les etapes d’aprenentatge, dirigida a
professors, directors d’escoles, personalitats públiques i persones relacionades
amb el món cultural i literari.
L’Aula Magna del Col·legi La Farga es
va convertir per unes hores en una taula
de debat, amb una cinquantena d’assistents, tots ells relacionats amb el món
de la docència, la literatura i la cultura.
La sessió va ser inaugurada pel vicepresident de Fapel, Marcial Quintairos; pel sotsdirector de famílies del
Col·legi La Farga, Mario González, i
pel responsable del Servei d’Immersió
i Acolliment Lingüístics i coordinador
del Programa del Foment de la Lectura del Departament d’Ensanyament
de la Generalitat de Catalunya, Pere
Mayans, qui va remarcar la responsabilitat de pares, mares i docents en
el foment de la lectura dels seus fills
i alumnes.

Els ponents
La taula rodona, moderada per Josep
Maria Roura, membre de la junta de
Fapel, va estar formada per tres experts
en la matèria, amb una llarga i reconeguda trajectòria professional tots ells:
- Jaume Cela, escriptor, pedagog,
mestre i membre de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat i de la FMRP
de Catalunya.
- Juan José Vara, professor en representació del Col·legi La Farga.
- Eva Mateo, impulsora de la plata-

Per la seva banda, Eva Mateo, impulsora de la plataforma pel foment de la
lectura i per la millora de la comprensió
lectora Xim i Xesca, va explicar el funcionament de la plataforma i èxits de la
mateixa a Catalunya, amb 7.000 usuaris
i a Alemanya, amb més de 5 milions
d’usuaris, donada la seva eficàcia.
La taula rodona va concloure amb
una ronda de preguntes per part dels
assistents. g

‘Correm Junts’ amb la discapacitat
intel·lectual - Milla de Sarrià 2015
Sonsoles Iglesias - Directora de Projectes de Fapel

E

l passat dia 6 d’octubre de 2015
Fapel va firmar un conveni de col·
laboració amb la Fundació Aspasim amb motiu de la 3a edició
de la milla de Sarrià, Correm Junts. En
efecte, amb l’objectiu de promoure la integració i participació de les persones amb
discapacitat psíquica en un esdeveniment
esportiu i també festiu, en unes condicions
completament normals, des de l’any 2013,
s’organitza anualment una cursa atlètica
d’una milla de distància, sota el lema de
Correm Junts, oberta a tothom.

L’objectiu de Correm Junts
és que les persones amb
discapacitat no representin
un grup especial, sinó que
corrin conjuntament amb
la resta de corredors
Aquesta és una de las diferencies d’altres
curses del calendari d’atletisme de Catalunya. L’objectiu de Correm Junts, és que
les persones amb discapacitat no representin un grup especial, sinó que corrin
conjuntament amb la resta de corredors
del seu mateix sexe i franja d’edat.
Enguany Fapel ha volgut col·laborar
d’una manera més activa i l’objectiu del
conveni, a més de promoure la participació e integració, és també col·laborar

amb la difusió de l’esdeveniment Correm
Junts i de les diferents campanyes que es
realitzin al voltant d’aquest, així com fer
una crida per aconseguir voluntaris per
la mateixa: aquest any han participat voluntaris del Col·legi Viaró que van moure
quilos i quilos de caldo i aigua, de pomes,
de begudes i del que fes falta!
Moltes gràcies voluntaris!! I moltes gràcies als 1305 corredors (194 dels quals amb
discapacitat), als 300 corredors solidaris,

que van acompanyar altres participants,
als 200 voluntaris i a les 43 empreses i
entitats patrocinadores i col·laboradores.
Recordeu tanmateix, que fins finals d’any
continuem Corrent Junts la Milla Extra.
En línia ja hem corregut 1018 metres.
Ajuda’ns a completar els 1609 metres i
dóna una empenta a la construcció del
pavelló per a la pràctica d’esport adaptat
a Vallvidrera. g
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L’EDUCACIÓ ÉS NOTÍCIA

Entrevista a Meritxell Ruiz
Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Els pares i mares valorem l’estabilitat
del sistema per millorar cada dia. Està
en perill? Qui el posa en perill?
Si parlem d’estabilitat normativa, el
greu problema és que a l’Estat espanyol,
els diferents Governs han fet la seva
llei educativa sense un consens previ
i cada canvi de Govern ha comportat
un canvi legislatiu. Això és un desgavell
per al sistema.

M

eritxell Ruiz és l’actual
consellera d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. No obstant, aquesta
entrevista va ser realitzada quan encara ocupava el càrrec de Directora
general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
La llibertat d’educació i el dret a decidir dels pares són drets fonamentals.
Què s’ha fet des del Departament per
consolidar-los?
El respecte a la llibertat d’ensenyament
i la llibertat d’elecció de centres queden
recollits en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com a principis rectors.
El sistema educatiu català estableix un
model d’interès públic, conformat pels
centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics.
Encara avui hi ha sectors que per ideologia contraposen i pretenen confrontar
les dues titularitats, quan és un model
exemplar, ja que garanteix l’accés en
condicions d’igualtat: el procés d’admissió, a diferència d’altres països, és el
mateix per a tothom i són les famílies
les que trien els centres, tot atenent
l’oferta de places escolars i els criteris
de prioritat en l’accés.
Tanmateix, tenint en compte que la LEC
potencia l’autonomia de centres i la diversitat i pluralitat de projectes educatius, les
famílies han de poder triar quin model
s’adiu més amb el seu propi model educatiu.

A Catalunya, l’any 2009, el Govern i
l’oposició es van posar d’acord amb una
llei que s’ha anat desplegant amb governs de diferent ideologia. Per començar, vam acordar quin era el principal
repte al qual s’havia de donar resposta:
la qualitat i l’equitat educatives. Amb
aquest objectiu comú i acordat, vam
pactar els instruments que podien fer
possible aquest binomi excel·lènciaequitat (autonomia de centres, millora
de la formació del professorat, innovació
educativa, avaluació, etc.).
Recentment, l’entrada de noves formacions sembla que podria introduir canvis significatius en el sistema educatiu.
Com ho valora des del Departament?
Crec que cal ser sincers i dir si els canvis que proposen pretenen, realment,
una millora de la qualitat i l’equitat del
sistema o si només responen a temes
ideològics. Per exemple, la proposta que
fan de supressió dels concerts educatius no és per millorar el sistema, sinó
per establir un model determinat de
societat que vol acabar amb la iniciativa social que ha estat una tradició
educativa a Catalunya. Les famílies han
de conèixer bé les propostes i el model
educatiu i de societat que cada partit
polític proposa.
La pobresa és un dels problemes que
encara arrosseguem. Com s’implica el
Departament perquè l’educació sigui el
motor de canvi social?
La llarga crisi que estem vivint està generant situacions molt preocupants de pobresa
en infants i joves. El Govern en aquesta
legislatura ha decidit concentrar la majoria
de recursos públics de què disposa en polítiques socials. Actualment, aquestes repre-

senten un 70% del pressupost. Malgrat això,
les necessitats segueixen sent ben presents.
Des del Departament d’Ensenyament
hem fet una aposta pedagògica i econòmica per combatre la pobresa infantil
des de l’àmbit educatiu.
En primer lloc, destinant més recursos
pedagògics on hi ha més necessitat (sisena hora en centres de màxima complexitat, dotacions superiors de plantilla i
personal de reforç, contractes, programes,
plans educatius d’entorn,etc.). I en l’àmbit
pressupostari, hem prioritzat la despesa
social garantint, per exemple, beques
menjador i destinant-hi més diners que
mai (superant els 50 milions d’euros).
Quines àrees, novetats i innovacions
pedagògiques o organitzatives encetem
aquest curs i els vinents?
El Departament d’Ensenyament ha
fet una aposta clara per la innovació
educativa, establint un nou model basat
en el desenvolupament competencial
amb els objectius educatius europeus
com a referència.

El Departament
d’Ensenyament aposta per
la coresponsabilitat
educativa família i escola
El nou model es basa en l’assoliment
per part dels alumnes de les competències bàsiques; un model d’aprenentatge
que, partint dels coneixements, capaciti
a tot alumne a resoldre problemes reals en contextos diversos, essent capaç
d’integrar coneixements, habilitats
pràctiques i actituds.
Pel que fa a les famílies, el Departament
ha apostat per la coresponsabilitat educativa família i escola. La família és la
principal responsable de l’educació dels
seus fills, però cal que s’impliqui en el
centre educatiu i en el seguiment de la
seva evolució acadèmica i personal. En
aquest sentit, es va posar en marxa una
web: Família i Escola i, per a aquest

curs, la novetat és la publicació d’un
Butlletí per a les AMPA.
L’educació inclusiva també forma
part del dret a escollir de les famílies. Quines línies seguiran des del
Departament?
El Departament ha dut a terme, en
el darrer any, una reflexió i un debat
sobre l’educació inclusiva amb tota la
comunitat educativa. La nostra aposta és una educació de qualitat i sense
exclusions per a tot l’alumnat dins un
sistema educatiu inclusiu, que s’estengui
més enllà dels centres educatius.
Un sistema sense barreres en tots els
àmbits de l’educació formal i no formal
que formi part d’una xarxa que ha de donar resposta a les necessitats bàsiques de
tota la ciutadania al llarg de la seva vida
(salut, educació, treball, cultura, etc.).
Amb aquest objectiu s’està tramitant
un decret basat en els principis de normalització, escola d’èxit per a tothom
i, personalització de l’aprenentatge i
per a donar un nou impuls a l’educació
inclusiva, atenent les orientacions dels
organismes internacionals, els aven-

ços en recerca i les pràctiques evidents
d’èxit de molts professionals, centres,
serveis educatius, entitats i institucions
de Catalunya.
Quines són les mesures que s’estan duent a terme per a combatre el fracàs i
l’absentisme escolar?
A Catalunya s’ha parlat molt de la necessitat de millora del sistema educatiu,
però calia analitzar el sistema i determinar quins nous instruments i bones
pràctiques calia implementar. A l’inici
de la legislatura, la Consellera Irene
Rigau va fer una diagnosi del sistema
educatiu català i es va fer palès que
existia una taxa de fracàs escolar del
30% i d’abandonament prematur del
34%. Per donar-hi resposta, el Govern

Hem de seguir treballant
perquè tot l’alumnat assoleixi un nivell que li garanteixi arribar al màxim de
les seves possibilitats.

aprovà l’“Ofensiva de país a favor de
l’èxit educatiu” per al 2012-2018.
Aquest pla estableix uns objectius i uns
eixos d’actuació, com són la professionalització de la docència i de la direcció, el
suport escolar personalitzat, la innovació, la
implicació de la família, les relacions amb
l’entorn, l’abandonament escolar, entre
d’altres, per lluitar contra el fracàs escolar.
A partir d’aquí, i malgrat les reduccions
pressupostàries, hem posat el focus en
la pedagogia, no en la ideologia, i s’han
iniciat accions i programes per assolir
aquests objectius. La política educativa
i la gran implicació dels docents han
comportat que actualment el 86% de
l’alumnat aprovi l’ESO i que l’abandonament s’hagi reduït fins al 22%.
Queda, però, camí per recórrer, ja que la
formació és un instrument important de
progrés personal i social i, per tant, hem
de seguir treballant perquè tot l’alumnat assoleixi un nivell que li garanteixi
seguir formant-se al llarg de la seva
vida i que cada alumne pugui arribar
al màxim de les seves possibilitats. g
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Un projecte educatiu centrat en el desenvolupament integral dels alumnes

Col·legi Martí
Redacció

E

l Col·legi Martí és un centre
educatiu concertat amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, amb
alumnes dels 3 als 16 anys. Fundat l’any
1958 amb el nom d’Acadèmia Martí
-perquè a més de l’ensenyament reglat,
s’impartien classes d’idiomes, comptabilitat o comerç, entre d’altres- el centre
s’ha anat adaptant a les necessitats socials actuals, deixant de fer aquest tipus
d’estudis i canviant el nom d’Acadèmia
per Col·legi.
Actualment, el Col·legi Martí treballa
per aconseguir que els infants i adolescents gaudeixin de la seva estada a
l’escola, creant l’ambient adequat perquè
puguin desenvolupar les seves capacitats
amb la tranquil·litat afectiva i emocional necessària, per tal de poder dur a
terme altres objectius pedagògics.
I és que per al centre són tan importants els alumnes com els pares i mares.
És per això que des del Col·legi es posa
molt d’èmfasis en la creació d’una línia de col·laboració amb les famílies,
amb l’objectiu de mantenir una relació
molt estreta i poder donar-los tota la
informació sobre els seus fills i/o filles.

Col·legi Martí
EIP Carrer Manresa, 135
ESO Carrer Roca i Roca, 131
08226 Terrassa
Tel. 937 354 413/937 850 533
www.escolamarti.com

Amb una línia d’alumnes a infantil i
primària i dues a l’E.S.O., el Col·legi
Martí proposa, en una escola petita i
familiar, un projecte educatiu centrat
en el desenvolupament integral dels
alumnes, sempre adaptant-se al ritme
dels canvis actuals i apostant per la innovació metodològica.
Relació amb les famílies: Aplicació
per a mòbil ‘Educamos’
Amb l’objectiu de millorar la relació
amb els pares i mares, fa un any que
l’escola ha posat en marxa l’aplicació
per a mòbil ‘Educamos’. Es tracta d’una
eina que facilita a les famílies la recepció d’informació acadèmica, control de
deures i tasques dels alumnes fora de
l’escola, control d’assistència i, fins i tot,
la possibilitat de justificar faltes des de
l’app, entre d’altres serveis.

El Col·legi Martí treballa
per aconseguir que els seus
alumnes gaudeixin de la seva
estada a l’escola

Aprenentatge cooperatiu: Projectes
de treball
La proposta de Spencer Kagan es basa
en organitzar la feina cooperativa de
manera efectiva mitjançant estructures que permetin treballar els temes
curriculars. Una proposta que l’escola
aplica apostant pel treball cooperatiu, creant un espai ‘compatible’ amb
el cervell, amb estímuls i interaccions
socials, sempre respectant les diferents
intel·ligències i estils d’aprenentatge.
Així doncs, dels interessos sorgits de la
conversa dinàmica que es genera dins
l’aula, n’acaba sorgint un petit projecte de treball, que es relaciona amb les
capacitats del currículum de la classe.
Aposta per les matemàtiques: Programa entusiasMAT i l’Olimpíada
matemàtica
L’escola imparteix un projecte didàcticpedagògic, l’EntusiasMAT, dirigit als alumnes d’entre 3 i 12 anys, basat en les intel·
ligències múltiples, que permeten treballar
les matemàtiques de manera útil i pràctica.
Aquest programa està dissenyat per a donar
les estratègies necessàries als alumnes perquè siguin competents i capaços d’analitzar

i solucionar situacions matemàtiques en un
context particular i pràctic, a partir de la
manipulació, l’observació i l’experimentació.

El centre facilita i millora la
relació amb les famílies amb
la creació d’‘Educamos’
A més, per a apropar una mica més als
alumnes a les matemàtiques d’una manera divertida i distesa, des de fa 9 anys, el
centre organitza l’Olimpíada matemàtica.
Un projecte lúdic que abasta diferents
camps de la matemàtica (com l’àlgebra,
la geometria o l’estadística) barrejant-los
amb altres activitats que requereixen
d’aquesta disciplina per resoldre problemes, des dels encreuats fins als escacs.
La lectura: Pla lector
Es treballa la iniciació de l’aprenentatge de la
lectura i l’escriptura amb el programa Ludilletres, basat en l’estimulació i potenciació de
les intel·ligències múltiples de cada alumne.
Per tal de consolidar una bona mecànica i
comprensió lectora i aprendre a gaudir del
plaer de la lectura, el centre posa a l’abast
dels alumnes un seguit de recursos i activitats per assolir aquests dos objectius.
Aquests es basen, per una banda, en metodologies atractives per als alumnes, com
l’apadrinament lector i l’ús de les TAC (com
per exemple la creació de blocs o l’ús de les
pissarres digitals interactives, entre d’altres).
D’altra banda, s’utilitzen recursos organitzatius dins de l’aula, incidint en treballar la
lectura trenta minuts diaris, com a mínim,
a nivell transversal en qualsevol matèria.
La importància dels idiomes: Projecte
d’ensenyament de l’anglès i de l’alemany
Des de P3, l’escola dóna molta importància a l’anglès. És per això, que
a l’etapa infantil s’imparteixen 4 hores
setmanals d’anglès i es treballa amb
una especialista en llengua estrangera.
Tant a primària com a secundària, es treballen assignatures curriculars i diferents
tallers en anglès, donant molta importància
al treball de la llengua oral en grups reduïts.
L’ensenyament de l’anglès a secundària, a
més, es basa en les habilitats bàsiques (reading, writing, listening and speaking) i els
recursos digitals, així com en una hora de
conversa setmanal en petits grups.
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L’escola aposta pel treball
cooperatiu, respectant les
diferents intel·ligències i
estils d’aprenentatge
A més de l’anglès, el Col·legi Martí
aposta per oferir, als alumnes dels darrers cursos d’E.S.O., l’alemany com a
segona llengua estrangera voluntària,
ja que es tracta de la més sol·licitada a
nivell social.
Tecnologia a l’aula: Programa
EduCAT 2.0
El programa EduCAT 2.0 respon a
la voluntat de generalitzar l’ús de les
tecnologies per a l’aprenentatge i el
coneixement (TAC), la programació
informàtica i la robòtica. Així doncs,
el centre disposa de xarxa Wi-fi, que

abasta totes les dependències del Col·
legi, pissarres digitals i un ordinador per
a cada alumne de secundària. A més de
l’intranet citat anteriorment,’ Educamos’,
que facilita la relació família-escola gràcies a la tecnologia.
Educació ambiental
El Col·legi Martí aposta per un programa d’educació mediambiental, amb
l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat vers
la importància del respecte cap al medi
natural, amb criteris de sostenibilitat i
del seguiment de conductes adreçades
a l’estalvi energètic, a la optimització
de recursos, a l’aplicació de criteris
d’eficàcia energètica, a la reducció i
reciclatge de residus i al consum responsable. I és que el centre pertany a
la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa, que organitza tallers
i activitats per fomentar el respecte al
medi ambient. g
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75 anys d’ensenyament

Acadèmia Igualada
Redacció

A

cabada la guerra civil, el món
de l’ensenyament a Igualada
es trobava trasbalsat. L’ institut
d’ensenyament secundari Garcia
Fossas s’havia clausurat per ordre de les
institucions del nou règim, i les escoles de
primària estaven ocupades per l’exèrcit franquista, el qual les va omplir de presoners de
guerra. Els alumnes, que volien normalitzar
els seus estudis es van trobar sense un espai
d’ensenyament, i amb un futur força fosc.
La demanda dels estudiants de batxillerat
del clausurat institut, va fer que Antoni
Jorba i Soler publiqués al diari local, durant
tot el mes de març de 1939, un anunci on
s’oferia a fer classes de repàs de batxillerat,
comerç, idiomes, mecanografia i taquigrafia,
al carrer del Vidre, núm. 28. Aquesta iniciativa va ser l’embrió d’un llarg camí, que
ens ha portat fins a l’actualitat. El mateix
fundador, en la celebració del cinquantenari
de la nostra entitat deia: “La idea de la fundació de l’Acadèmia no fou producte d’un càlcul
utilitari, sinó que respongué a la necessitat
peremptòria d’omplir un buit deixat per la
guerra en el camp de l’ensenyament secundari”.
L’èxit va fer que el nombre d’inscrits arribés
a la xifra de 86 alumnes. Aquest fet, obligà a
improvisar unes aules al domicili particular
del nostre fundador, tirant a terra envans
i reduint els espais d’ús particular del seu
habitatge. Era una improvisada acadèmia
que a empentes i rodolons cobria la desa-

Acadèmia Igualada
Carrer de Sant Josep, 110-112
08700 Igualada
Tel. 938 031 494
www.academiaigualada.com

parició de l’institut. Al seu costat, iniciant
l’aventura hi havia un ex-germà marista
anomenat Sr. Vizcarret. Mentre el Sr. Jorba cobria les assignatures de Lletres, el Sr
Vizcarret donava abast a les Ciències. Més
endavant, s’incorporarien el Sr. Tarrida i el
Sr. Valls, els quals significaren un notable
reforç per l’Acadèmia.

L’Acadèmia Igualada era l’alternativa per a poder continuar
estudiant a la població
El Sr. Lluís Valls es va convertir en el sotsdirector del centre al llarg de la seva docència igualadina. Però, aquest esforç hagués
estat insuficient i temerari sinó s’haguessin
implicat, a més a més, un grup de joves
professors, alguns d’ells antics professors
del desaparegut institut igualadí, per a tirar endavant aquesta aventura educativa
com Ernest Marco, Magdalena Riba, Josep
Estévez, Josep Dalmases, Joan Montaner,
Antoni Martínez, Antoni Secanell, Joan
Jorba, Miquel Llacuna, Carles Compte,
Joan Marimon, els pares caputxins Lleó
de Villalba i Sebastià de Llorens, aquest
últim director espiritual, el doctor Josep
Calvet o Joan Balcells, encarregat de la
secció mercantil.
Per a les famílies igualadines, l’Acadèmia
va significar, no haver d’enviar els fills a

estudiar a Barcelona o a Manresa, fet que
no estava a l’abast d’aquells que tenien una
economia modesta. Per a les autoritats locals, una solució al problema plantejat per
la prohibició de mantenir obert l’institut.
L’Acadèmia era l’alternativa, on el deixeble
podia romandre a la seva població com a
alumne lliure i acudir a classe a un Centre
Escolar Acadèmic autoritzat.
Per molts estudiants, també va ser l’oportunitat de no perdre un nou curs, ja que el
govern acabava de convocar exàmens per
convalidar els estudis efectuats durant la
guerra, per al mes d’abril del 39 i exàmens
extraordinaris per a l’agost. Sense voler-ho,
Antoni Jorba, que havia figurat com a
professor auxiliar de l’Institut Elemental
Garcia Fossas, es va encarregar d’endegar
els estudis de batxillerat. Les exigències
i limitacions de l’ensenyament lliure, van
obligar a posar el centre igualadí durant
tres anys, sota la direcció pedagògica d’un
centre reconegut de Barcelona (Agrupación
de Doctores y Licenciados en Ciencias y
letras, SL), fet que va permetre als alumnes realitzar els estudis al propi centre i
examinar-se durant els tres primers anys a
l’Institut Menéndez Pelayo de Barcelona,
i a partir del 1942 a l’Institut de Manresa.
Així nasqué l’Acadèmia Igualada.
Perquè el nom d’Acadèmia Igualada?
Segons paraules del mateix Antoni Jorba
“L’Acadèmia adoptà el nom de la nostra be-

namada ciutat perquè la seva creació es degué
no a la voluntat d’una persona determinada
–podia haver portat el nom del fundador, com
acostumen els centres d’aquesta índole– sinó que
responia al desig quasi unànime dels ciutadans
en unes circumstàncies realment singulars”.
El local del carrer del Vidre ràpidament va
ser insuficient per encabir l’elevat nombre
d’alumnes inscrits a l’Acadèmia per fer batxillerat. Calia trobar una solució a la manca
d’espais. El govern municipal igualadí, a
partir de l’any 1940, permeté l’ús d’unes
aules de les antigues escoles de l’Ateneu,
situades sobre la biblioteca i la cafeteria
de l’anomenat en aquells moments Centro
Nacional, sempre però, amb el compromís
compensatori de donar classes nocturnes
gratuïtes a grups d’obrers. Els èxits dels nostres alumnes a l’Examen d’Estat i els mèrits
contrets per facilitar estudis a gent obrera,
va ser reconegut per l’Ajuntament igualadí,
el qual acordà concedir una subvenció de
sis mil pessetes anuals. El dia 7 de gener de
1944 es va inaugurar el nou local de l’Acadèmia. Es podien deixar les aules manllevades
de l’Ateneu i tenir un espai propi.
A partir de 1950 es van iniciar els tràmits
per l’obertura d’un centre de Primera Ensenyança. L’any 1951 començàvem els passos
de la primera ensenyança sota el nom de
Col·legi-Acadèmia Mater. Un camí que ens
ha portat fins a l’actualitat. Però, aquest viatge
va començar al costat de dos companys de
viatge ja consolidats dins de la societat igualadina: el batxillerat i el comerç. L’any 1969
però, es va inaugurar el nou edifici del carrer
sant Josep 18. Era un edifici pensat per als
alumnes de Comerç i Peritatge Mercantil.
El curs 1980-81 inauguràvem la pista poliesportiva situada al carrer Trinitat. Era un
pas important per dotar a l’Acadèmia d’unes
instal·lacions esportives adequades a les seves
necessitats educatives. L’any 1986 obríem
un nou espai educatiu per l’etapa d’EGB. El
nou centre s’ubicava al carrer sant Josep 64.
El nostre director, Josep Mª Jorba, pensava
en aquells moments que el nou espai seria
el definitiu, però el canviant món de l’educació, no li va donar la raó. Encara ens faria
fer un últim i definitiu salt d’ubicació per
adaptar-nos a les noves necessitats educatives. L’any 1996 agrupàvem i encabíem tots
els estudis en un nou espai de 5.000 metres
quadrats, situat a l’Avinguda Barcelona. Era
el salt que necessitàvem per consolidar la
nostra escola. Només quedaven fora d’aquest
espai els alumnes de P-2, P-3, P-4 i P-5 que

continuaven a l’antic sant Jordi –adquirit per
l’Acadèmia durant els anys 90–.
L’Acadèmia tenia una fama reconeguda a
tota Igualada i comarca en la preparació dels
estudis d’administració. Un nombre molt
gran d’administratius d’empreses, de bancs
i caixes havien sortit del nostre centre. Ara
calia posar en marxar els nous estudis de FP
establerts pel govern. De seguida les classes
es van omplir. Es feien dos torns, diürn i
nocturn, per poder atendre la gran demanda. Els alumnes de nocturn eren adults que
cercaven els estudis que els acreditessin les
seves competències professionals. El nostre
director, Josep Mª Jorba va fer diana i en
plena dècada dels vuitanta les seves classes
estaven repletes d’estudiants, els quals tenien
una integració del 100% al mercat laboral.
A partir del curs 1982-83, Josep Mª Jorba
també va apostar per formar tècnics en les
noves tecnologies de la informàtica. Dit i fet;
amb els permisos del departament d’ensenyament es va endegar la FP d’Informàtica i
Gestió. Les dificultats per trobar professorat
en aquesta matèria no va ser un obstacle.
Tothom al centre recorda la compra del primer equip informàtic per més d’un milió de
les antigues pessetes; tota una fortuna. Al cap
d’un curs, la demanda era molt alta, i aquest
fet donava un plus a tots aquells alumnes que
sortien de les nostres aules. Les empreses es
disputaven els nostres futurs professionals;
tota una mostra de la bona preparació i de
la gran visió del nostre director.

El centre s’ha anat adaptant
a les necessitats canviants
del món de l’ensenyament
De mica en mica, la FP va demostrar que
no era l’aneguet lleig de l’ensenyament.
Molts alumnes de batxillerat, una vegada
acabat el BUP decidien continuar la FP2
d’Administració o d’Informàtica i Gestió. Era tot un triomf. A més a més, molts
d’ells continuaven estudiant a la universitat.
Amb el pas del temps van arribar els Cicles Formatius. L’arribada de la LOGSE
i després la LOE, va transformar la Formació Professional. L’aparició de l’ESO,
amb l’obligarietat d’estudiar fins als setze
anys, ens va fer replantejar els estudis que
s’havien d’oferir. L’Acadèmia amb aquesta
reforma perdia ben bé dos cursos de FP 1,
pel fet d’allargar les diferents escoles fins

21

LES NOSTRES ESCOLES

FAPEL

els 16 anys la formació dels seus alumnes.
Calia transformar-nos com ho feien la resta
d’escoles de formació professional. Es va
demanar al departament d’ensenyament
permís per oferir un Cicle Formatiu de
Grau Mitjà d’Administració, un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i
Finances, i tornar al Batxillerat.
L’any 1997-98 acabava la última promoció d’alumnes de FP2 d’Administració,
i d’Informàtica i Gestió. Es tancava tota
una etapa, però engegàvem una de nova.
La direcció del centre davant la davallada i
el poc interès pels estudis d’Administració
va canviar-los per l’actual Cicle Formatiu
de Grau Superior d’Educació Infantil, i el
Cicle de Grau Mitjà d’Activitats Fisicoesportives.
I hem arribat als 75 anys oferint totes les
etapes educatives obligatòries i postobligatòries. L’escola ha anat evolucionant al ritme
de la societat diversa i canviant, adequant-se
a les necessitats de l’alumnat. El valor de
l’esforç, l’esperit de superació, la importància
del respecte, la necessitat de la disciplina, la
cultura del diàleg i la transmissió dels valors
humans com escola associada a l’Unesco
són algunes de les seves prioritats.
Acaba un any molt especial. Un any que ha
condensat l’esforç, la il·lusió i el compromís
de 75 anys. Un any que ha servit per mirar
enrere i impulsar-nos cap endavant. Un
any que ens ha fet estar orgullosos de qui
som. Un any que ens ha unit i cohesionat
encara més, que ens ha projectat cap l’exterior. Un any que hem recordat. Un any
per recordar. g

22

FAPEL

COFAPA

Cofapa premia a once entidades por su
labor en el ámbito educativo y social
COFAPA
creatividad en el aula; el “Máster en Educación Emocional, Social y de la Creatividad”,
para profesores y futuros docentes y la “Plataforma para la Innovación en Educación”
que facilita y favorece el intercambio de
experiencias y buenas prácticas.

C

OFAPA, Confederación de Padres y Madres de Alumnos, celebró el pasado 2 de noviembre
la III Edición de los Premios
COFAPA, en un acto que tuvo lugar en
CaixaForum de Madrid. La ceremonia
estuvo presidida por Begoña Ladrón de
Guevara, presidenta de COFAPA i dirigida
por la periodista Sonsoles Calavera.
Con estos premios, COFAPA ha distinguido públicamente aquellos organismos que
han desarrollado, desde distintos ámbitos de
nuestra sociedad, una destacada labor para
la mejora de la Educación. Los Premios
COFAPA 2015 son:
Federación Española de Bancos de Alimentos, por la generosa ayuda que presta
esta organización benéfica sin ánimo de
lucro y por su extraordinaria contribución
al desarrollo de los valores que permiten
conciliar dos realidades: la existencia de
excedentes alimenticios y las bolsas de
pobreza y marginación. Resalta, además,
su forma de trabajar, donde voluntarios
brindan de forma altruista sus conocimientos, su tiempo y su esfuerzo para ayudar
a los que más sufren la crisis económica.
Fundación Inocente Inocente. Por lo que
consiguen en la gala solidaria, cada 28 de
diciembre, pero, sobre todo, por lo que hacen año a año, de forma eficaz y silenciosa.
Destaca el respaldo económico y divulgativo a proyectos de integración y de apoyo
individualizado o de inclusión escolar.

Museo Nacional del Prado, por su compromiso educativo que se refleja, entre otros, en
el programa “El Arte de Educar”, desarrollado en colaboración con Obra Social La
Caixa. Destaca el interés de estas instituciones por establecer un estrecho vínculo con
el profesor a través de la formación permanente. Con objeto de que la visita al Museo
sea más atractiva y enriquecedora, también
dirige un esfuerzo hacia familias, jóvenes o
colectivos con necesidades especiales.
Colegio Asbibe. Fundado en 1977 por un
grupo de padres, el Colegio Concertado de
Educación Especial, de Bilbao, ofrece un
proyecto educativo orientado a una enseñanza individualizada y de calidad acorde con las
necesidades de sus alumnos. Con el objetivo
de que cada uno de ellos consiga el máximo
rendimiento de sus capacidades, todos los
profesionales de Asbibe participan de forma
coordinada y, siempre, junto a las familias en
el proceso educativo del alumnado.
Consejo escolar de la Comunidad de Madrid, por su permanente disposición a la
reflexión, la participación y el análisis. Todo
ello al tiempo que facilita la comunicación
y entendimiento entre todos los sectores y
organizaciones que contribuyen a mejorar
la educación en la Comunidad de Madrid.
Fundación Botín, por sus iniciativas a
favor de la Educación a través del trabajo
con docentes, alumnado y familias, que se
concretan en Programas como “Educación
Responsable”, que fomenta la capacidad y

The Family Watch, por su trabajo y contribución a favor de aspectos tan relevantes
como el papel de los padres en la educación,
la conciliación de la vida familiar y laboral,
el derecho a la reunificación familiar de los
inmigrantes o la erradicación de la pobreza
y la exclusión social.
AMPA Colegio Santa Mónica, por ser
un ejemplo para quienes creemos en la libertad y en la posibilidad de elegir la mejor
educación. Las familias de este centro han
defendido sus derechos ante las numerosas
dificultades y obstáculos que encontraron el
curso pasado. Reconoce el trabajo realizado
por padres y madres que creen, apoyan y
comparten un proyecto como el del colegio
Película “Atrapa la bandera”, porque consiguió ser la cinta más taquillera durante
el fin de semana de su estreno. Pero, sobre
todo, porque es una película muy positiva,
que apuesta por la familia. Defiende las
relaciones entre padres e hijos y presenta
de forma creativa y original el poder de la
amistad y la reconciliación.
CONCAPA, por su trabajo, dedicación y
esfuerzo a favor de la libertad de elección
en materia educativa. Por su valiosa contribución para que se reconozca la libertad de enseñanza como uno de los pilares
básicos del sistema democrático y el papel
insustituible de los padres como primeros
y principales educadores de nuestros hijos.
Vocento, por su vocación de servicio a la
audiencia y a la sociedad. Destaca su compromiso social y cultural, ligado a las CCAA,
así como la mejora en áreas tan sensibles
como la educación. La Fundación Vocento
ha puesto en marcha iniciativas como las
Aulas de Cultura, el Máster de Periodismo y
la revista digital ‘El Noticiero de las Ideas’. g
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Declaració de Saragossa per l’educació
EPA

A

questa declaració -signada a
Saragossa l’any 2008- té per
objecte transmetre a la comunitat educativa, als responsables polítics i a tota la comunitat internacional el nostre compromís per assolir
l’eficàcia i el compliment dels drets de
llibertat d’educació dels pares i mares.
1. Els pares tenen el dret prioritari i preferent a educar els seus fills d’acord amb
els seus principis i conviccions morals,
filosòfiques, religioses o pedagògiques
i, per tant, a triar el tipus d’educació i de
centre que desitgin per als seus fills. Cap
altra instància té legitimitat per usurpar
aquest dret ni per imposar un adoctrinament moral i ideològic.
2. Totes les persones tenen dret a rebre
una educació de qualitat en llibertat
que els permeti, mitjançant el seu propi
esforç, assolir la seva autonomia personal
i la seva realització integral per a l’accés a
un treball digne que ha de repercutir en
benefici propi i de la família i la societat.
3. Totes les famílies tenen un deure
moral de solidaritat perquè els fills
de les més desfavorides puguin tenir
accés immediat a l’educació universal
obligatòria. A tal efecte, considerem que
han d’assumir el compromís de cooperar
individualment o mitjançant les seves
associacions i exigir als seus respectius
governs la necessària col·laboració internacional per assolir, al més aviat possible,
aquest dret universal que permeti eradicar
la pobresa i el treball infantil.
4. L’educació ha de buscar també la felicitat,
la justícia, el bé, la veritat i la tolerància i
construir sobre la base de valors compartits
com la pau, la solidaritat, la responsabilitat
social, l’esforç, el compromís, el diàleg i la
transcendència. Cap ciutadà rectament format pot romandre aliè o indiferent davant de
la pobresa o la ignorància patida per altres
amb qui té un deure de solidaritat universal.
5. El pluralisme educatiu és un valor
fonamental inherent a l’educació i suposa la diversitat d’opcions que caben en
una societat lliure i democràtica on tots

els individus poden ser diferents en ideologia, raça, sexe o religió però són iguals
en dignitat i drets. Aquest pluralisme es
garanteix, entre altres formes, a través
del dret dels centres educatius a oferir
un ideari educatiu propi.
6. Cal una activa i continuada col·
laboració i participació de les famílies
en el procés educatiu dels fills, així com
el respecte i suport al professorat perquè
l’escola pugui potenciar l’esforç individualitzat de l’alumne per aconseguir l’excel·
lència educativa.
7. Els centres d’ensenyament i autoritats educatives han d’actuar sota
els principis d’avaluació objectiva,
transparència i rendició de comptes
que permetin conèixer als ciutadans la
marxa i el nivell de cada escola per fer
efectiu el dret d’elecció de centre per a
esmenar les deficiències o la manca de
qualitat quant aquests es produeixin.
8. Totes les famílies amb fills en edat escolar s’han de comprometre a una major
participació i implicació en el procés
educatiu a través de les associacions
de pares i mares d’alumnes que hauran
de comptar amb mitjans suficients facilitats per les administracions públiques
per exercir la seva tasca en defensa dels
drets dels pares i la seva formació amb
l’adequada competència i professionalitat.

9. Cap govern democràtic pot discriminar les famílies imposant l’obligatorietat
que els seus fills cursin estudis en una
escola governamental, sostinguda amb
fons públics o de titularitat privada.
Tampoc pot obligar que els alumnes assisteixin a una escola mixta o a una diferenciada per sexes, ni imposar un ensenyament
laic o fundat en valors religiosos, si no és
de conformitat amb la voluntat dels pares.
10. Considerem valors fonamentals propis d’una correcta educació, a més de la
formació intel·lectual, la formació física
o esportiva dels alumnes, l’ensenyament
d’idiomes i les noves tecnologies, que han
de ser objecte d’aprenentatge en tots els
centres.
11. En un món globalitzat els alumnes
han d’aprendre a conviure respectant
la diversitat i pluralitat de cultures, la
sostenibilitat ambiental, idees i creences dels altres, sense que això suposi
menyspreu o renúncia de les pròpies,
esforçant-se activament en la integració
dels més febles o necessitats.
12. Ratifiquem el que disposa la Declaració Universal dels Drets Humans pel
que fa a l’educació. g
Document original en anglès: http://euparents.eu/Declaration_of_Zaragoza

Llibres i webs
Elegir colegio, educar en libertad. El despertar de los padres:
¡Que no eduquen a tus hijos!
Autor: Pablo Sagarra Renedo

hijos; tienes derecho a una escuela libre, en condiciones
de igualdad con el resto de padres y madres; a elegir el
modelo educativo que te gusta y a ser ayudado, también
económicamente, por los poderes públicos.

El futuro y el bienestar de tus hijos,
si no te habías parado a pensarlo
hasta ahora, dependen en gran medida, además del ambiente de tu familia, del ambiente y
del proyecto educativo del centro escolar en el que realizan o vayan a realizar sus estudios. Tú pilotas la nave de
tu familia y eres su primer y principal educador, no permitas que nadie, ni el Estado ni ninguna otra institución,
decidan cómo debes educarles y a qué tipo de colegio
debes llevarles.

Sin concesiones a la demagogia ni a la utopía, con realismo y sencillez, con exquisito rigor y claridad y con respeto máximo a quienes tengan cualesquiera otros planteamientos educativos, el presente libro te ofrece una serie
de claves en aras a tratar de conseguir escolarizar a tus
hijos de la mejor manera posible. Con el autor vas a compartir reflexiones ineludibles y propuestas prácticas sobre
la felicidad, la libertad, la familia, el sistema educativo,
la formación de los hijos y su progreso como personas,
el laicismo y la presencia y enseñanza de la religión en
las aulas, el adoctrinamiento, la educación diferenciada,
el dinero en la escuela, el cheque escolar, la relación con
los maestros, la elección de colegio. g

Eres soberano para que tus convicciones, morales e
ideológicas, sean respetadas en el colegio al que van tus
LECXIT
Lectura per a l’èxit educatiu
http://www.lectura.cat
LECXIT vol millorar la comprensió
lectora dels infants involucrant escoles,
famílies i voluntariat
LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar
l’èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora
de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en
treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a
la implicació de l’entorn dels nens i nenes que participen
en el programa. El projecte es va iniciar el curs 2011-2012
i aquest curs es du a terme en més de 100 Punts LECXIT
d’arreu de Catalunya.

Edúcame bien.
100 respuestas para padres y
madres preocupados
Autor: Montserrat Domènech
Este libro está dirigido a todas las
familias con niños de cualquier
edad. Los padres sufrimos en algún momento problemas
de convivencia con nuestros hijos, bien sea por conflictos
de horarios, comportamientos inesperados, celos, desinterés por los estudios o estados de desanimo, por ejemplo.
Estos problemas son normales y corrientes en algún momento de su desarrollo y todos tienen solución cuando se
tratan con sentido común y con cariño.

LECXIT funciona gràcies a la col·laboració dels voluntaris
i voluntàries, que acompanyen els infants en la lectura amb
una tutoria individual per setmana. També és clau la participació de les escoles, amb les quals es creen ponts pedagògics, i de les famílies, que disposen de material de suport
per incentivar la lectura a casa. El projecte estableix vincles
amb entitats de l’entorn de l’escola, com entitats culturals
i socials, biblioteques o mitjans de comunicació locals, per
fer el teixit local partícip d’aquest procés.
Des del programa LECXIT-Lectura per a l’èxit educatiu
s’han generat una sèrie de materials adreçats al voluntariat,
famílies i pofessorat amb l’objectiu de facilitar la tasca de
promocionar la lectura i permetre treballar la comprensió
lectora dels infants. g

Montse Domènech nos brinda sus cuarenta años de experiencia en el tratamiento de niños y adolescentes. Nos
expone los problemas más frecuentes que los padres llevan a su consulta y nos enseña la manera más sencilla y
eficaz de superarlos.
Esta guía es el resultado de los 40 años de experiencia y
de los 10.000 casos que Montse Domènech ha tratado
a lolargo de su vida profesional.La base del libro son las
100 preguntas o problemas máscomunes que motivan las
visitas frecuentes de los padres a suconsulta. g
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Liderándome para liderar. El
viaje empieza dentro de ti
Autor: Cosimo Chiesa de Negri
El camino hacia la excelencia. Durante su larga convalecencia, Carlos
contará con una visita que le ayudará en su tarea. La aparición de un
antiguo profesor le permitirá llevar a cabo un proceso de
coaching y reflexión que desembocará en un profundo
cambio interior. Paradójicamente, el accidente que casi
le cuesta la vida permitirá a Carlos retomar las riendas y
recuperar las cosas importantes.

Educar con ‘co-razón’
Autor: José Maria Toro
En los diversos espacios educativos, y más concretamente en las
escuelas, hay mucha más cabeza
que corazón, mucha más mente que
cuerpo, mucha más ciencia que arte,
mucho más trabajo que vida, muchos más ejercicios que
experiencias... mucha más pesadumbre y aburrimiento
que alegría y entusiasmo. Co-razón es reivindicar para
la educación un corazón que no está reñido con la razón
sino que la contiene y trasciende.
No es un libro de recursos ni, mucho menos, un recetario
de actividades... porque, no lo olvides, querido educador
o educadora, el recurso por excelencia eres tú. Abre al
azar cualquiera de las páginas del libro. Lee lo primero

L’escola privada i concertada a
Catalunya. Una guía pràctica
de gestió
Autor: Enric Grau
L´escola privada i concertada a Catalunya compleix una doble condició: és una reflexió de fons sobre els
diversos vessants del món educatiu i alhora constitueix
una guia pràctica de com afrontar-los.
En l´obra que teniu a les mans Enric Grau reflexiona
sobre la tasca educativa en un sentit ampli refermant la
idea que no es tracta d’una mera instrucció i posant l´alumne com a element central; argumenta el dret a la llibertat d’ensenyament i, per tant, de tria i de lliure elecció
de centre per part dels pares; hi resumeix les teories i els

Liderándome para liderar es un libro fundamental para
aprender a diferenciar lo importante de lo urgente y para
entender cuáles son los valores en los que se esconde la
felicidad. Cosimo Chiesa nos regala una reflexión sobre
la vida, sobre el amor y sobre el éxito. Una obra donde
el punto de partida tiene forma de pregunta: ¿Adónde
quieres llegar? ¿Qué huella te gustaría dejar? Que se cumplan tus respuestas está ahora en tu mano.
Todos los beneficios de este libro van a la Fundación de
Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. g

que te encuentres. Sólo si sientes que algo resuena, vibra,
late en tu corazón al leerlo... podrás reconocer que éste es
un libro para ti.
José María Toro es maestro de enseñanza primaria y especialista en creatividad, técnicas de estudio y en distintos ámbitos de la Expresión y la Comunicación (Escuela
de Expresión de Barcelona). Ha publicado gran variedad
de artículos vinculados con la educación y el desarrollo personal. Es autor, entre otros, de los libros El pulso
del cotidiano (1993), La hondura de lo simple es infinita
(1996) y La vida maestra (Desclée De Brouwer, 2001).
Actualmente centra su labor en la investigación y divulgación del Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento así como de aspectos tales como el desarrollo de
actitudes creativas en el quehacer dela vida cotidiana. g

criteris sobre l´organització de les institucions docents
per tal de dotar-les d’un millor funcionament; a més, hi
recull els marcs legals de finançament dels centres privats: els drets de què gaudeixen i els deures a què estan
subjectes; i, finalment, hi descriu els òrgans de govern i
participació del centre, que constitueixen la base de relació amb el cos social on s’insereix: professorat, família,
barri, localitat, país, etc.
Més enllà dels aspectes concrets de gestió dels centres,
l´obra que s´adreça bàsicament a professionals de
l´ensenyament i a pares i mares traspua sobretot la passió de l´autor per l´educació, fruit de les seves principals
preocupacions en aquest àmbit: des de la necessitat de la
pluralitat de centres fins a la cohesió de la comunitat escolar, des de l´èmfasi en la qualitat de l´ensenyament fins
a la transmissió i el foment dels valors morals. g

