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Aquest darrer trimestre de l’any 
són paraules que semblen de 
moda. Ja ens agrada que al-
guns polítics vinguin a les 

nostres, finalment. Però tots parlem 
de llibertat en igualtat? 

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?

L’educació també vol llibertat. Les fa-
mílies no poden entendre que puguin 
triar gairebé tot menys l’educació. 

Negar la llibertat equival a imposar un 
model. Condicionar-la equival a ne-
gar-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.

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

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

Josep Manuel Prats 
President de Fapel 

Llibertats, consens i 
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Entrevista a Meritxell Ruiz
Directora general d’Atenció a la Família i Comunitat educativa 

Meritxell Ruiz es l’actual di-
rectora general  d’Atenció 
a la Família i Comunitat 
educativa del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. La seva tasca principal és la 
d’impulsar i coordinar la comunicació 
amb la comunitat escolar i la comunitat 
educativa, així com coordinar l’orienta-
ció i el suport a les famílies en la seva 
tasca educativa i impulsar la participa-
ció de les famílies en el procés educatiu 
dels seus fills i filles. 

La llibertat d’educació  i el dret a deci-
dir dels pares són drets fonamentals. 
Què s’ha fet des del Departament per 
consolidar-los?
El respecte de la llibertat d’ensenyament 
i la llibertat d’elecció de centres queden 
recollits en la Llei d’Educació de Ca-
talunya (LEC) com a principis rectors. 
El sistema educatiu català estableix un 
model d’interès públic, conformat pels 
centres públics i pels centres privats sos-
tinguts 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 ga-
ranteix 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.

Els pares i mares valorem l’estabilitat al 
sistema per reeixir cada dia més. 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 edu-
cativa sense un consens previ  i cada canvi 
de Govern ha comportat un canvi legis-
latiu. Això és un desgavell pel sistema.

A Catalunya, l’any 2009, Govern i 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 que donar resposta: 
la qualitat i l’equitat educatives i amb aquest 
objectiu comú i acordat, vam pactar els ins-
truments que podien fer possible aquest 
binomi excel·lència-equitat (autonomia de 
centres, millora de la formació del profes-
sorat, innovació educativa, avaluació,etc.). 

Recentment, l’entrada de noves forma-
cions sembla que podria introduir can-
vis significatius en el sistema educatiu. 
Com es 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 Catalu-
nya. 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 per a que l’educació sigui 
el motor de canvi social?
La llarga crisi que estem vivint està gene-
rant situacions molt preocupants de pobresa 
en infants i joves. El Govern en aquestes 
legislatura ha decidit concentrar la majoria 
de recursos públics dels que disposa en po-
lítiques 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 econò-
mica per combatre la pobresa infantil des 
de l’àmbit educatiu. En primer lloc, des-
tinant 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,  be-
ques 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 desen-
volupament competencial amb els objectius 
educatius europeus com a referència.

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 con-
textos diversos, essent capaç d’integrar co-
neixements, 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 edu-
catiu 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 

d’Ensenyament aposta per 

la corresponsabilitat 

educativa família i escola 
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El Departament ha dut a terme, en el dar-
rer any, una reflexió i debat sobre l’educació 
inclusiva amb tota la comunitat educativa. 
La nostra aposta és una educació de qua-
litat i sense exclusions per a tot l’alumnat 
dins un sistema educatiu inclusiu, que s’es-
tengui més enllà dels centres educatius. 
Un sistema sense barreres en tots els àm-
bits 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 nor-
malització, escola d’èxit per a tothom, 
personalització de l’aprenentatge i per 
a donar un nou impuls a l’educació in-
clusiva, 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 du-
ent a terme per a combatre el fracàs i 
l’absentisme escolar?
A Catalunya s’ha parlat molt de la ne-
cessitat de millora del sistema educatiu 
però, calia analitzar el sistema i deter-
minar 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 palesa que existia una taxa 
de fracàs escolar del 30% i d’abandonament 
prematur del 34%. Per donar-hi resposta, el 
Govern aprovà la “Ofensiva de país a favor 
de l’èxit educatiu” pel 2012-2018.

Aquest pla estableix uns objectius i uns 
eixos d’actuació com son la professiona-
lització 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 com-
portat que actualment el 86% d’alumnat 
aprovi l’ESO i que l’abandonament s’hagi 
reduït fins el 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

Sobre libertad y financiación 
de la educación
Fapel

Reproducimos un artículo, firmado por 
Fapel, que se publicó, hace 9 años, en 
Fapelnews Núm. 2, sobre la libertad de 
educación, tema que vuelve a estar de 
actualidad. 

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 es-
colar 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 ha-
cia un creciente pluralismo ideológico y 
cultural. Debe potenciarse que los ciu-
dadanos 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.

Un buen indicio para saber si un servi-
cio funciona bien es que tenga usuarios. 
Por tanto, si un centro de enseñanza 
tiene demanda suficiente, los poderes 
públicos deben destinar los fondos 
necesarios para cubrir el coste real de 
la enseñanza en esas plazas escolares, 
porque los padres tienen el derecho a la 
gratuidad con independencia del tipo 
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de educación elegido, siempre que los 
centros cumplan los requisitos estable-
cidos por la ley. En cualquier servicio, 
la demanda debe guiar la planificación, 
pues la planificación es necesaria pero 
no debe imponerse a las demandas de 
los ciudadanos a los que se dirige ese 
servicio.

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. 
Además, como el coste del puesto esco-
lar en la escuela concertada es notoria-
mente menor que en la escuela estatal 
y la demanda de plazas es mayor en la 
concertada, parece obvio que deben au-
mentarse los centros y puestos escolares 
concertados, donde además es mucho 
menor también el fracaso escolar. Esto 

demuestra que aumentar la libertad de 
elección mejora la enseñanza y resulta 
más barato.

Cada año, con las peticiones de plaza en 
los centros educativos, hay un auténtico 
referéndum sobre los deseos de los ciuda-
danos acerca de la enseñanza que desean 
para sus hijos. La voluntad popular se 
manifiesta en las urnas cuando hay elec-
ciones políticas, pero también, y en este 
caso de modo extraordinariamente espe-
cífico, cuando cada curso los ciudadanos 
piden plaza para sus hijos en uno u otro 
tipo de centro educativo. Si las fuerzas 
políticas desean verdaderamente atender 
la voluntad de los ciudadanos no pueden 
desoír el clamor actual de peticiones de 
nuevas plazas en centros concertados.

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 par-
tidos 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 demo-
cráticos no son organizaciones públicas, 
sino privadas. Se entiende que atienden 

servicios esenciales y, por lo tanto, que es 
preciso apoyarlos en régimen de igual-
dad 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 finan-
ciar solo los partidos o sindicatos amigos. 
Si las familias demandan más enseñanza 
concertada, se debe concertar más. Si de-
mandan más enseñanza diferenciada, se 
deben concertar más puestos escolares 
de enseñanza diferenciada.

¿Dinero público para la escuela pública? 
¿También entonces ha de ser público un 
partido o sindicato para recibir dinero 
público? Los partidos y sindicatos son 
privados, y eso es un principio democráti-
co básico para garantizar la pluralidad y 
la igualdad de oportunidades. Sin una 
oferta educativa muy plural, adaptada a 
los deseos de las familias, el futuro de la 
democracia queda en entredicho. Con-
certar 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 or-
denamiento 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 priva-
da, laica o religiosa, mixta o diferenciada, 
etc. Para hacer efectivos ese derecho y esa 
libertad, los poderes públicos han de hacer 
lo posible para que haya puestos escolares 
suficientes según cada tipo de enseñanza 
demandada. Si hay largas listas de espera 
en determinados tipos de centros, debe 
facilitarse que se creen otros similares o 
que se amplíen los que ya existen. 

Los centros públicos 

deberían gozar de amplia 

autonomía para ofrecer un 

proyecto docente coherente

El derecho a la educación en 

libertad obliga a los poderes 

públicos a poner los medios 

para garantizar el pluralismo
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El Estado español no es laicista ni con-
fesional, sino plural. La aconfesionalidad 
obliga al Estado a mantenerse neutral ante 
las opciones religiosas o agnósticas de los 
ciudadanos, y las autoridades públicas se-
rían intolerantes si pretendiesen imponer 
al conjunto de los ciudadanos una opción 
laicista argumentando que algunos −sean 
minoría o mayoría social− no tienen fe re-
ligiosa. 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 fa-
milias 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 com-
patibles 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 inclu-
so mayoritariamente por las autoridades 
públicas. Asegurar la igualdad de oportu-
nidades no debe confundirse con imponer 
un sistema uniforme de enseñanza, porque 
igualdad no es uniformidad. La experi-
encia demuestra que el trato uniforme a 
todos los alumnos no da buenos resultados, 
ni ayuda a que cada uno desarrolle sus cua-
lidades, 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 diver-
sidad 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.

Desde hace años, en todas las ciudades 
españolas hay una demanda de puestos 
escolares concertados muy superior a la 
oferta. En muchos casos, en vez de faci-
litar que se pueda atender esa demanda 
ciudadana aumentando la proporción de 
enseñanza concertada, las administracio-

nes públicas aumentan innecesariamente 
los puestos escolares de la red pública y 
obligan a numerosas familias a ser escola-
rizadas contra su voluntad en esos centros. 
La zonificación es una solución aceptable 
ante la falta de plazas demandadas, pero lo 
lógico es que los poderes públicos hagan 
lo posible por adaptar la oferta de puestos 
escolares a las demandas de los ciudada-
nos, pues de lo contrario, la zonificación 
sería en esos casos una solución injusta que 
esconde una política educativa contraria 
a los deseos de las familias.

Es urgente que se proceda a un concier-
to general del Bachillerato en todos los 
centros concertados. Resulta insostenible 
que en la mayoría de los casos esta cir-
cunstancia obligue a numerosas familias a 
abandonar el centro que desean para sus 
hijos en unas edades en que son especi-
almente vulnerables. g

En todas las ciudades 

españolas hay una demanda 

de puestos escolares 

concertados muy superior 

a la oferta

La enseñanza es un servicio 

esencial y es lógico que reciba 

financiación pública según sea 

demandada por las familias
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Què n’opinen les formacions 
polítiques

En el PPC defendemos Calidad y Li-
bertad como pilares del sistema edu-
cativo. Un sistema plural, como es la 
sociedad, en el que los padres, en con-
diciones de igualdad,  puedan elegir el 
modelo pedagógico y educativo que, 
dentro de la legalidad, consideren más 
adecuado para sus hijos. 

La Administración debe ocuparse de 
gestionar los impuestos que pagamos 
para universalizar servicios de la mayor 

calidad. Debe garantizar la legalidad. 
No debe imponer ni empobrecer las 
opciones educativas. No debe decidir 
por los padres lo que conviene a sus 
hijos, como tampoco debe entorpecer 
la iniciativa privada, que puede com-
plementar la tarea pública. No debe 
actuar por prejuicios ideológicos, sino 
en base al interés general. 

Por eso, desde el PPC defendemos la 
vigencia del sistema educativo mixto 

que regula nuestra legalidad, LOMCE 
y LEC, donde la iniciativa privada tiene 
cabida y puede ser subvencionada con 
fondos públicos, porque estos centros 
educativos privados son también de 
interés general: ofrecen alternativas a 
las familias, complementan la oferta 
pública e incluso introducen elemen-
tos de optimización económica en el 
sistema. g

Desde el respeto a la libertad individual

Amb motiu del tema central d’aquest número hem 
demanat a totes les formacions polítiques del 
parlament de Catalunya la seva doctrina al vol-
tant dels punts 1 i 2 de l’article 42 de la LEC: 

Definició i àmbit del Servei d’Educació de Catalunya.  
Publiquem, per ordre de recepció, les aportacions dels partits 
que ens han fet arribar la seva opinió, abans del tancament 
de la revista. g

La LEC ha establert la integració, la cohesió i 
la immersió lingüística
La Llei d’Educació de Catalunya ha 
estat l’eix vertebrador del sistema edu-
catiu català des del 2009. Ha establert 
la integració, la cohesió i la immersió 
lingüística com a trets bàsics per a una 
bona formació dels alumnes i la neces-
sitat de centres autònoms amb projectes 
educatius propis, oberts a la comunitat 
i que comptin amb direccions com-

promeses i ben formades que liderin 
claustres estables. 

Cal mantenir i desplegar la LEC mentre 
no es disposi d’una llei d’educació que 
organitzi el sistema educatiu català sense 
cap condicionant de la legislació espa-
nyola i que sigui capaç d’estructurar un 
autèntic servei d’educació de Catalunya 

que, partint de la realitat actual d’escola 
pública i escola concertada, impliqui una 
igualtat de drets i de deures dels centres 
cap a la comunitat educativa i cap al país 
i un model d’escola catalana, inclusiva i 
compensadora de les desigualtats socials 
amb poder transformador de la societat, 
amb independència de la titularitat i del 
projecte educatiu de cada centre. g

Lliure elecció i educació de qualitat
Des de Ciutadans considerem que s’ha de 
poder fer compatibles tant el punt 1 de 
l’article 27 de la Constitució Espanyola 
que reconeix la llibertat d’ensenyament 
com els punts 1 i 2 de l’article 42 de la 
LEC, que vetllen per la igualtat d’oportu-
nitats a l’hora d’accedir a una educació de 
qualitat independentment de la situació 
socioeconòmica dels progenitors.

Per a C’s, l’Educació és el pilar més im-
portant de la nostra societat i per això 
reivindiquem un Pacte Nacional per 
l’Educació. Volem treure aquest tema de 
les trinxeres ideològiques per la d’oferir 
una educació capdavantera no només 
en matèries cognitives sinó també en 
valors per tal de que l’escola formi bons 
ciutadans i persones lliures amb esperit 

crític i capacitat per adaptar-se als nous 
canvis que la societat reclama.

És per això que des les diferents ins-
titucions estem treballant per tal de 
aconseguir una educació de qualitat a 
l’abast de tothom. g
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Nace la Feria de los Colegios de Barcelona

El evento que tendrá lugar el fin 
de semana del 12 y 13 de marzo 
de 2016 ayudará a las familias a 
conocer la oferta educativa de la 

provincia para que puedan elegir el mejor 
colegio para sus hijos.

La elección de centro es una decisión 
importante en una familia. En muchas 
ocasiones, el colegio seleccionado será el 
sitio en el que sus hijos pasen más de 15 
años de sus vidas, donde conozcan a sus 
mejores amigos o donde aprendan muchos 
de los valores que les serán útiles en el fu-
turo. Sin lugar a dudas se requiere mucha 
información para elegir la mejor opción 
para un hijo. Sin embargo, el psicopeda-
gogo Jorge Casesmeiro asegura que “el 
exceso de información sobredimensiona a 
trascendencia de la decisión”. Lo relevan-
te, señala, es disponer de un filtro para 
separar lo relevante de lo trivial.

En este contexto, la Feria de los Colegios 
de Barcelona nace para crear un foro de 
información común donde las familias pu-
edan conocer de primera mano los proyec-
tos educativos de los colegios y para que 
los propios centros puedan explicar cuáles 
son sus características sin intermediarios 
ni elementos que distorsionen su labor.

La fecha elegida es el fin de semana del 12 
y 13 de marzo del próximo año. Ese es el 
momento en el que se abre el periodo de 

solicitud de matriculación de nuevos alum-
nos, por lo que será también el de máxima 
necesidad informativa de las familias.

En el pasado mes de marzo ya se celebró 
el evento en Madrid donde acudieron más 
de 12.000 personas. Allí se produjeron 
miles de conversaciones entre las familias 
y los colegios, dando lugar a más de 3.000 
peticiones de más información o visita a 
las instalaciones para cerrar la decisión.

El formato
Lo importante en estos casos es la conver-
sación. De poco sirven grandes despliegues 
en los stands si luego no existe un diálogo 
sosegado y profundo. Por este motivo la 
organización de la Feria lo tiene claro. 
Roberto Cereijo, responsable del even-

to, recalca la importancia de este clima: 
“Queremos crear un ambiente tranquilo y 
de confianza donde los padres puedan contar 
qué buscan para sus hijos. Son cuestiones muy 
personales que requieren cierta privacidad”. 

La organización proporciona a cada co-
legio una mesa con dos sillas a cada lado 
permitiendo únicamente la personaliza-
ción de la parte trasera del espacio. “De 
esta forma todos los esfuerzos se dedican a 
conseguir que los padres se sienten y expliquen 
cuáles son sus objetivos para la educación de 
los hijos”, señala Cereijo.

Zona infantil
Para que sea posible crear un entorno tran-
quilo en el que conversar, la Feria cuenta 
con un espacio dedicado a los más pe-
queños. Profesionales de la educación in-
fantil cuidan de que los niños se diviertan 
mientras los padres están visitando la zona 
dedicada a los colegios. “Debemos contar 
con un espacio para que los padres puedan 
dejar a sus hijos con plena confianza. Solo así 
facilitaremos la labor que tienen por delante 
con cada colegio”, explica Roberto Cereijo. g

Todos los colegios interesados en participar 
pueden visitar la web www.laferiadelos-
colegios.com o ponerse en contacto con la 
organización en info@scholarum.es

Fapel

La feria tendrá lugar los 

próximos 12 y 13 de marzo 

de 2016 en Barcelona
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Educació inclusiva, escola inclusiva

L ’educació inclusiva és el procés 
pel qual s’ofereix a tots els infants, 
sense distinció de la discapacitat, 
la raça o qualsevol altra diferèn-

cia, l’oportunitat per continuar sent mem-
bre 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 esco-
les 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 po-
der 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.

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 caracte-
rístiques i necessitats pròpies, entenent la 
diversitat com un fet natural i, per tant, 
tenint en compte aquestes diferències, per-
què tots els i les alumnes, que són diversos, 
aprenguin al màxim de les seves possibi-
litats. 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, cami-
nant així cap a veritables escoles per a tot-
hom, implica tota la comunitat educativa, 

l’alumnat, el professorat i les famílies, així 
com les administracions corresponents, 
en una fita comuna: aconseguir que, pro-
gressivament, tot l’alumnat vegi satisfet el 
seu dret a ser escolaritzat –i jo afegeixo, 
a l’escola que la familia triï en llibertat- 
sense 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).

Es per aixó que les escoles d’educa-
ció especial han d’esdevenir centres 
de referència, proveïdors de serveis i 
programes de suport per a la inclusió 
educativa. 

Els coneixements especialitzats, l’expe-
riència i els mitjans amb què compten 
els actuals CEE, en relació amb l’en-
senyament 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 pràc-
tiques, l’educació inclusiva suposa la 
cooperació necessària entre uns i altres 
professionals, a través de la qual els tu-
tors i tutores dels centres ordinaris i el 
professorat dels CEE intercanviïn la 
seva experiència.

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

Sonsoles Iglesias - Directora de Projectes de Fapel

Les escoles d’educació especial 

han d’esdevenir centres de 

referència, proveïdors de ser-

veis i programes de suport 

per a la inclusió educativa

El gran repte de l’ Escola 

per a Tothom és aconseguir 

generar els canvis necessaris 

per a poder atendre la diver-

sitat dels seus alumnes
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Fapel signa un conveni de col·laboració 
amb iKanguro
Redacció

El 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 iKan-
guro s’ha desenvolupat per a reforçar la 
seguretat dels col·lectius en les sortides 
que realitzen (sortides culturals, colònies, 
excursions, etc.) i donar suport al cossos 
de seguretat. En cas de pèrdua d’una per-
sona, el sistema iKanguro, a través de la 
polsera iKanguro, agilitza la recuperació 
de la persona perduda, enviant les dades 
de localització als cossos de seguretat 
directament en cas d’emergència.

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 pol-
sera, posem per exemple un nen, es perdi, 
només trucant al telèfon d’emergències 
112, els Mossos d’Esquadra poden acce-
dir 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



12

A
CT

IV
IT

AT
 F

A
PE

L

FAPEL

Més de 1.700 alumnes i una trentena 
d’universitats participen al III Fapel Uday
Redacció

Celebrada al Col·legi La Farga de 
Sant Cugat del Vallès, aquesta jor-
nada 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, provi-
nents d’escoles de reconegut 
prestigi com el Col·legi La 

Miranda, l’Escola Bon Salvador o el 
Col·legi Pineda, i una trentena d’uni-
versitats, 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 professi-
onals. 

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 inter-
nacionals, sortides professionals, notes 
de tall, etc., de la mà d’una trentena 
d’universitats d’excel·lència nacionals i 
internacionals, segons el Ranking Web 
d’universitats. 

Format de l’acte i organització dels 
espais
La jornada, com en les passades edici-
ons, van estar organitzada en dos espais: 
fira universitària i sales de conferències. 
Totes les universitats van tenir una car-
pa 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

Fapel Uday té per objectiu 

despertar la vocació per la 

formació continuada  

dels alumnes
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A la fira universitària professors, alumnes, pares i mares van poder informar-se de primera mà sobre les ofertes universitàries

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

Alumnes consultant els plans d’estudis 

Alumnes i professors informant-se sobre l ’oferta acadèmica dels diferents centres universitaris 

on van disposar els seus estands i van 
poder atendre personalment als estudi-
ants, escoles i 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.

Simultàniament a la fira universitària, es 
van habilitar diverses sales per a què cada 
universitat pogués fer una breu presen-
tació del seu centre i dels seus progra-
mes 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.

D’aquesta manera, els assistents van 
tenir l’oportunitat d’ampliar la infor-
mació 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 pú-
bliques i persones relacionades amb 

La jornada va estar orga-

nitzada en dos espais si-

multanis: fira universitària 

i sales de conferències



14

A
CT

IV
IT

AT
 F

A
PE

L

FAPEL

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 repre-
sentació 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 ce-
lebrar un dinar “networking” per als 
professor i els orientadors dels centres 
educatius assistents i els represen-
tants 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 In-
ternacional
- Swiss Education Group (Manage-
ment 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
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Highlands School Barcelona nou 
membre Fapel
Redacció

E l passat mes de novembre l’es-
cola Highlands School Barce-
lona va afiliar-se a Fapel. 

El centre catòlic, bilingüe, privat i 
internacional, amb una superfície de 
19.000 m2, porta més d’una dècada ofe-
rint un ensenyament educatiu innova-
dor, d’avantguarda i catòlic, distingit pel 
seu alt nivell de l’anglès, amb el reco-
neixement de la Universitat de Cam-
bridge. 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 angles)
- Orientació personal

Des de Fapel volem expressar la nostra 
satisfacció per aquesta nova incorpo-
ració 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. 

Fapel participa al 30 aniversari de 
l’EPA

Coorganitzat per EPA i Fapel, 
el 30 aniversari de l’EPA ha 
volgut fer un balanç de la si-
tuació actual i posar l’èmfasi 

en la direcció de la representació dels 
pares en l’educació, per als pròxims anys.
A la jornada, celebrada els passats 27 
i 28 de novembre a Luxemburg, van 

assistir el Sr. Josep Manuel Prats, pre-
sident de Fapel, i el Sr. Marcial Quin-
tairos, vicepresident de Fapel, entre els 
més de 85 representants, procedents de 
27 països diferents. g

Redacció
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Aula Fapel: Taula rodona sobre “la lectura 
com a base de qualsevol aprenentatge”
Redacció

D ins de la III edició del Fapel 
University Day, el passat 16 
d’octubre, la Fapel va orga-
nitzar una taula rodona so-

bre la importància de la lectura en totes 
les etapes d’aprenentatge, dirigida a 
professors, directors d’escoles, persona-
litats 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 do-
cència, la literatura i la cultura. 

La sessió va ser inaugurada pel vice-
president de Fapel, Marcial Quintai-
ros; 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 Lec-
tura del Departament d’Ensanyament 
de la Generalitat de Catalunya, Pere 
Mayans, qui va remarcar la respon-
sabilitat 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 recone-
guda 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 repre-
sentació del Col·legi La Farga.
- Eva Mateo, impulsora de la plata-

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 pro-
fessors a l’escola per fomentar als seus 
alumnes el gust per la lectura. 

Per la seva banda, Eva Mateo, impul-
sora de la plataforma pel foment de la 
lectura i per la millora de la comprensió 
lectora Xim i Xesca, va explicar el fun-
cionament 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 as-
sistents. g

Els ponents van des-

tacar el paper de pro-

fessors i famílies en el 

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

El passat dia 6 d’octubre de 2015 
Fapel va firmar un conveni de col-
laboració amb la Fundació As-
pasim amb motiu de la 3a edició 

de la milla de Sarrià, Correm Junts. En 
efecte, amb l’objectiu de promoure la in-
tegració 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.

Aquesta és una de las diferencies d’altres 
curses del calendari d’atletisme de Cata-
lunya. L’objectiu de Correm Junts, és que 
les persones amb discapacitat no repre-
sentin 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 partici-

pació 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 partici-
pat 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 gràci-
es 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 Ex-
tra. Online 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 

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
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Col·legi Martí
Un projecte educatiu centrat en el desenvolupament integral dels alumnes

Redacció

E l Col·legi Martí és un centre 
educatiu concertat amb el De-
partament 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, compta-
bilitat o comerç, entre d’altres- el centre 
s’ha anat adaptant a les necessitats so-
cials 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 ado-
lescents gaudeixin de la seva estada a 
l’escola, creant l’ambient adequat perquè 
puguin desenvolupar les seves capacitats 
amb la tranquil·litat afectiva i emoci-
onal necessària, per tal de poder dur a 
terme altres objectius pedagògics. 

I és que per al centre són tan impor-
tants 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 lí-
nia 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. 

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 in-
novació 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 recep-
ció 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.

Aprenentatge cooperatiu: Projectes 
de treball
La proposta de Spencer Kagan es basa 
en organitzar la feina cooperativa de 
manera efectiva mitjançant estructu-
res que permetin treballar els temes 
curriculars. Una proposta que l’escola 
aplica apostant pel treball coopera-
tiu, 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 projec-
te de treball, que es relaciona amb les 
capacitats del currículum de la classe.

Aposta per les matemàtiques: Pro-
grama entusiasMAT i l’Olimpíada 
matemàtica
L’escola imparteix un projecte didàctic-
pedagògic, l’EntusiasMAT, dirigit als alum-
nes 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 per-
què siguin competents i capaços d’analitzar 

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

El Col·legi Martí treballa 

per aconseguir que els seus 

alumnes gaudeixin de la seva 

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

A més, per a apropar una mica més als 
alumnes a les matemàtiques d’una mane-
ra 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 pro-
blemes, 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 Ludi-
lletres, 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 ac-
tivitats per assolir aquests dos objectius. 
Aquests es basen, per una banda, en me-
todologies 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 organit-
zatius 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 im-
portància 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 tre-
ballen 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 (re-
ading, writing, listening and speaking) i els 
recursos digitals, així com en una hora de 
conversa setmanal en petits grups. 

A més de l’anglès, el Col·legi Martí 
aposta per oferir, als alumnes dels dar-
rers 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 grà-
cies a la tecnologia.

Educació ambiental
El Col·legi Martí aposta per un pro-
grama 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 res-
ponsable. I és que el centre pertany a 
la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibi-
litat de Terrassa, que organitza tallers 
i activitats per fomentar el respecte al 
medi ambient. g 

L’escola aposta pel treball 

cooperatiu, respectant les 

diferents intel·ligències i 

estils d’aprenentatge

El centre facilita i millora la 

relació amb les famílies amb 

la creació d’‘Educamos’
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Acadèmia Igualada
75 anys d’ensenyament

Redacció

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

Acabada 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 fran-
quista, 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 ini-
ciativa 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 fun-
dació 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 de la seva 
vivenda. Era una improvisada acadèmia que 
a empentes i rodolons cobria la desaparició 

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. 

El Sr. Lluís Valls es va convertir en el sots-
director del centre al llarg de la seva docèn-
cia igualadina. Però, aquest esforç hagués 
estat insuficient i temerari sinó s’haguessin 
implicats, a més a més, un grup de joves 
professors, alguns d’ells antics professors 
del desaparegut institut igualadí, per a ti-
rar 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 lo-
cals, 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’opor-
tunitat 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, S.L.), fet que va permetre als alum-
nes 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-

L’Acadèmia Igualada era l’alter-

nativa per a poder continuar 

estudiant a la població
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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 bat-
xillerat. 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 nos-
tres 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’Acadè-
mia. 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 Ense-
nyança. 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 igua-
ladina: 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 po-
liesportiva 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 obriem 
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’edu-
cació, no li va donar la raó. Encara ens faria 
fer un últim i definitiu salt d’ubicació per 
adaptar-nos a les noves necessitats educa-
tives. 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 deman-
da. 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’ense-
nyament 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 pri-
mer 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.

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 Ges-
tió. Era tot un triomf. A més a més, molts 
d’ells continuaven estudiant a la universitat. 
Amb el pas del temps van arribar els Ci-
cles Formatius. L’arribada de la LOGSE 
i després la LOE, va transformar la For-
mació 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 

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 ofertar un Cicle Formatiu de 
Grau Mig d’Administració, un Cicle For-
matiu de Grau Superior d’Administració i 
Finances, i tornar al Batxillerat.

L’any 1997-98 acabava la última promo-
ció 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 mig d’Activitats Físico Esportives.

I hem arribat als 75anys oferint totes 
les etapes educatives obligatòries i post-
obligatòries. L’escola ha anat evolucionant 
al ritme de la societat diversa i canviant, 
adequant-se a les necessitat 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 fer estar orgullosos de qui 
som. Un any que ens ha unit i cohesionat 
encara més, que ens ha projectat cap l’ex-
terior. Un any que hem recordat. Un any 
per recordar. g

El centre s’ha anat adaptant 

a les necessitats canviants 

del món de l’ensenyament
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Cofapa premia a once entidades por su 
labor en el ámbito educativo y social
COFAPA

C OFAPA, Confederación de Pa-
dres y Madres de Alumnos, ce-
lebró 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 distingui-
do 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 Ali-
mentos, 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 conocimi-
entos, 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 ha-
cen año a año, de forma eficaz y silenciosa. 
Destaca el respaldo económico y divulga-
tivo a proyectos de integración y de apoyo 
individualizado o de inclusión escolar.

Museo Nacional del Prado, por su compro-
miso educativo que se refleja, entre otros, en 
el programa “El Arte de Educar”, desarro-
llado en colaboración con Obra Social  La 
Caixa. Destaca el interés de estas instituci-
ones por establecer un estrecho vínculo con 
el profesor a través de la formación perma-
nente. 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 enseñan-
za 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 Ma-
drid, 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 

creatividad en el aula; el “Máster en Educa-
ción Emocional, Social y de la Creatividad”,  
para profesores y futuros docentes y la “Pla-
taforma para la Innovación en Educación” 
que facilita y favorece el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 

The Family Watch, por su trabajo y con-
tribución 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 li-
bertad 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 con-
siguió 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 con-
tribución para que se reconozca la liber-
tad 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 com-
promiso 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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Aquesta declaració té per objec-
te transmertre a la comunitat 
educativa, als responsables 
polítics i a tota la comunitat 

internacional el nostre compromís per 
assolir l’eficàcia i el cumpliment dels drets   
de llibertat d’educació dels pares i mares.

1. Els pares tenen el dret prioritari i pre-
ferent 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 adoctrina-
ment moral i ideològic.

2. Totes les persones tenen dret a re-
bre una educació de qualitat en lliber-
tat 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, el 
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 solida-
ritat, la responsabilitat social, l’esforç, 
el compromís, el diàleg i la transcen-
dència. 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 fo-
namental 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 ideolo-
gia, 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’alum-
ne 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 rendi-
ció 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 es-
colar s’han de comprometre a una major 
participació i implicació en el procés edu-
catiu 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 esco-
la 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 pro-
pis d’una correcta educació, a més de la 
formació intel·lectual, la formació física o 
esportiva dels alumnes, l’ensenyament d’idi-
omes 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 diversi-
tat 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 Decla-
ració Universal dels Drets Humans pel 
que fa a l’educació. g

Document original en anglès: http://eupa-
rents.eu/Declaration_of_Zaragoza

Declaració de Saragossa 2008 per 
l’educació
EPA
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Consejos para los regalos de Navidad

1. Adelantar las compras y ser previsores
Esperar al último momento es garantía de largas filas en 
caja. Por ello, recomendamos planificar los gastos y las 
compras con una lista previa y comprar con antelación, para 
encontrar todo lo necesario, dado que muchos productos 
estrella se pueden agotar durante las navidades.

2. Compras online
Aprovechar el e-commerce, un hábito cada vez más asimilado por los españoles, que permite ahorrar tiempo y 
disminuir el estrés que a veces provoca la compra en el punto de venta. La mayoría de las páginas ofrecen garantías 
de seguridad y permiten ahorrar tiempo y dinero.

3. Calidad y seguridad
Comprobar que los regalos tengan todos los sellos de calidad necesarios y cumplan con todas las normativas exigidas 
por la Unión Europea.

4. Valorar el recorrido del juguete
Existen juguetes evolutivos que acompañan al niño durante años y le proporcionan una experiencia más enriquecedora 
y variada que aquellos que se rigen por modas pasajeras o cuyas funcionalidades son más limitadas.

5. Búsqueda del asesoramiento de los expertos
Ante las dudas sobre la conveniencia de un juguete, la consulta a los expertos permitirá escoger los regalos en función 
de la edad del niño, de sus necesidades y aptitudes. Pedir asesoramiento a la hora de comprar será una garantía de 
éxito para acertar con los regalos.

6. Tener en cuenta las edades de los niños destinatarios de los regalos
La edad recomendada es un factor muy importante a considerar en la elección del regalo, ya que de este modo les 
darán el uso para el que fueron diseñados y permitirá que los niños mantengan el interés por estos.

7. Regalar juguetes que fomenten valores positivos
Seleccionar los juguetes que le gustan a los niños pero que además garanticen el desarrollo de sus habilidades y 
aporten valores en su educación es la mejor opción para que aprendan jugando.

8. Garantía de compra, devolución y confianza
Asegurarse siempre de adquirir productos en establecimientos que ofrezcan la posibilidad de realizar cambios o 
devoluciones, para evitar sorpresas desagradables.

9. Establecer límites en la lista de regalos
En estas fechas, en las que los niños se lo piden todo, marcar un número límite de regalos les enseñará a tomar decisiones 
y a valorar lo que tienen, además de ser una medida de ahorro familiar.

10. Reparto de compras con la familia 
Para que los más pequeños reciban el número de regalos adecuado y no se repitan, es interesante repartir la lista 
con el resto de familiares.

11. Dosificar los regalos
Si finalmente los Reyes Magos o Papá Noel han sido muy generosos, una 
buena idea es guardar algunos de los regalos y aprovechar para entregár-
selos a los niños un día especial, como premio o una tarde de lluvia que 
les impida salir a jugar al parque. g

Redacció
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Llibres i webs

Elegir colegio, educar en liber-
tad. El despertar de los padres: 
¡Que no eduquen a tus hijos!
Autor: Pablo Sagarra Renedo

El futuro y el bienestar de tus hijos, 
si no te habías parado a pensarlo 
hasta ahora, dependen en gran me-

dida, además del ambiente de tu familia, del ambiente y 
del proyecto educativo del centro escolar en el que reali-
zan o vayan a realizar sus estudios. Tú pilotas la nave de 
tu familia y eres su primer y principal educador, no per-
mitas que nadie, ni el Estado ni ninguna otra institución, 
decidan cómo debes educarles y a qué tipo de colegio 
debes llevarles.

Eres soberano para que tus convicciones, morales e 
ideológicas, sean respetadas en el colegio al que van tus 

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.

Sin concesiones a la demagogia ni a la utopía, con realis-
mo y sencillez, con exquisito rigor y claridad y con respe-
to máximo a quienes tengan cualesquiera otros plantea-
mientos 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 com-
partir 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

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.

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 par-
ticipació de les escoles, amb les quals es creen ponts peda-
gògics, 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

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, desin-
terés por los estudios o estados de desanimo, por ejemplo. 
Estos problemas son normales y corrientes en algún mo-
mento de su desarrollo y todos tienen solución cuando se 
tratan con sentido común y con cariño.

Montse Domènech nos brinda sus cuarenta años de ex-
periencia en el tratamiento de niños y adolescentes. Nos 
expone los problemas más frecuentes que los padres lle-
van 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. Du-
rante su larga convalecencia, Carlos 
contará con una visita que le ayu-
dará 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.

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 cu-
mplan tus respuestas está ahora en tu mano.

Todos los beneficios de este libro van a la Fundación de 
Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. g

Educar con ‘co-razón’
Autor: José Maria Toro

En los diversos espacios educa-
tivos, 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 

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 es-
pecialista en creatividad, técnicas de estudio y en distin-
tos ámbitos de la Expresión y la Comunicación (Escuela 
de Expresión de Barcelona). Ha publicado gran variedad 
de artículos vinculados con la educación y el desarrol-
lo 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 divul-
gación del Sistema Consciente para la Técnica del Movi-
miento así como de aspectos tales como el desarrollo de 
actitudes creativas en el quehacer dela vida cotidiana. g

L’escola privada i concertada a 
Catalunya. Una guía pràctica 
de gestió
Autor: Enric Grau

L´escola privada i concertada a Ca-
talunya compleix una doble condi-
ció: 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´a-
lumne com a element central; argumenta el dret a la lli-
bertat d’ensenyament i, per tant, de tria i de lliure elecció 
de centre per part dels pares; hi resumeix les teories i els 

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 pri-
vats: 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 re-
lació 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 pas-
sió 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 es-
colar, des de l´èmfasi en la qualitat de l´ensenyament fins 
a la transmissió i el foment dels valors morals. g






