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S
ovint es parla molt de lideratge. No és 
nou. Fa uns anys, sense parlar-ne, tots 
teníem clar que l’escola era l’aglutina-
dor del que avui dia vol dir “lideratge 

social”: una institució (en aquest cas l’escola) 
que té una visió, una capacitat de promou-
re canvis, ser el pal de paller on es recolzen 
els objectius de la comunitat, etc. Així veiem 
que aquest lideratge social està vinculat a la 
trajectòria vital, al projecte de vida que es va 
consolidant a través dels valors personals.

El perquè he començat parlant de lideratge 
és comprensible si pensem que el primer Pro-
jecte de decret (a partir d’ara decret) que ens 
arriba de la nova Llei d’educació, la LEC, és el 
Decret d’autonomia dels centres educatius. En 
aquest Decret s’observa al llarg de la seva lectu-
ra una necessitat de trobar aquest lideratge de 
què parlàvem abans: millorar l’escola i millorar 
la societat. Un punt que crida l’atenció és que 
obre les portes de l’autonomia a l’escola pública, 
model que estava molt necessitat d’aquesta 
possibilitat però que al mateix temps vol re-
gular massa, segons la meva opinió, aquesta 
mateixa autonomia. El resultat d’aquesta acció 
és que augmenta molt l’autonomia de l’escola 
pública i es retalla en alguns temes l’autonomia 
que ja tenia l’escola privada.

És un Decret (el podeu trobar al web de 
la fapel) que té una estructura, una mica 
curiosa, ja que hi ha paràgrafs que són per 
l’escola pública i n’hi ha que són per l’escola 
concertada. Una altra de les característiques 
és que has de saber diferenciar quan es parla 
de centres del sistema educatiu o de centres 
del servei d’educació. En el primer cas s’està 
referint a tots els centres de Catalunya (pú-
blics, concertats i privats) i en el segon cas 
solament als centres sostinguts (o quasi) amb 
fons públics: públics i concertats. Centrant el 
tema del lideratge veiem que l’objectiu final és 

el que indicava: el lideratge social de l’escola. 
Es busca redefinir les responsabilitats, ja que 
una major autonomia ens durà a prendre 
decisions que milloraran l’aprenentatge, que 
és un aspecte clau. Major responsabilitat i 
rendiment de comptes ens portaran a una 
distribució del lideratge escolar que comparti-
ran més persones i òrgans. Major importància 
de les competències professionals i millora 
emocional de la comunitat educativa. Tot 
plegat acompanyat d’una avaluació que ha 
d’abastar tots els ordres que siguin necessaris 
i, amb tot això, esperem aconseguir:
•  Recolzar, avaluar i fomentar la qualitat do-

cent a través d’adaptar els programes do-
cents a la realitat de cada escola; promoure 
el treball en equip i fer que tothom participi 
de la supervisió, l’avaluació i el desenvolu-
pament de la professió docent.

•  Fixar objectius, finalitats, avaluació i ren-
diment de comptes a través de direccions 
estratègiques, plans i objectius finals per 
comprovar el progrés.

•  Gestionar millor els recursos humans i la 
despesa d’acord amb les necessitats del 
centre.

•  Col·laboració amb altres institucions i ins-
tàncies socials.

Des del punt de vista dels pares i les mares, 
en aquest Projecte de decret ens hem trobat, 
a part dels drets i deures de tota la comunitat 
educativa (pares, professors i alumnes), una 
sorpresa positiva: per primera vegada, en un 
decret d’aquestes característiques, es parla de la 
tutoria individual que, segons entenem, és un 
recurs fonamental per a l’educació i el desenvo-
lupament personal dels nostres fills i filles.

En els propers números de fapelnews anirem 
informant sobre desenvolupament d’aquest 
instrument de llei que considerem imprescin-
dible per a un lideratge social de l’escola. l

L'escola ha de recuperar 
el lideratge social

Sumari

Editorial .........................................   3

En portada 
-Les escoles que aprenen .............   4
-El Servei d'Educació de 
  Catalunya a la LEC .......................   5

L'educació es notícia 
-La formació incial. Una utopia? ...   6
-Ensenyar i motivar els alumnes 
  del segle XXI. Noves tecnologies, 
  més oportunitats ...........................   7
-¡No pasa nada, 
  no seáis exagerados! ...................   8
-Elementos y consideraciones 
  aportados por Fapel/COFAPA 
  a la propuesta del pacto social 
  y político por la educación ........... 10

L’entrevista 
-Daniel Font, Diputat del PSC 
  per Barcelona al Parlament 

  de Catalunya ................................ 12

Les nostres escoles 
-Col·legi Arabell ............................ 14 
-Col·legi Lleó XIII ........................... 16 
-Col·legi Terraferma ...................... 18

EPA 
-EPA News ..................................... 20

Activitat fapel 
-La fapel i el Consell Assessor 
  de la CCMA .................................. 21 
-D'una punta a l'altra d'Europa, 
  els pares volen protagonitzar 
  l'educació dels seus fills ............. 22

Recomanacions 
-Libros y Webs ............................... 23

Revista informativa de fapel

Edita
fapel

Avinguda Diagonal 626, 4t. 1a.

08021 Barcelona

Tel. 93 240 11 22 - Fax 93 240 11 23

www.fapel.net

Antoni Arasanz

President de fapel



4 En portada

L
'any 1990 Peter Senge va editar 
als Estats Units un llibre que rà-
pidament es va convertir en best-
seller. Es tractava de La Cinquena 

Disciplina (The fifth discipline), un text en 
què sostenia que les organitzacions poden 
aprendre tal com ho fan les persones i que 
perquè es produeixi aquest aprenentatge és 
fonamental desenvolupar cinc eines o disci-
plines, de les quals la cinquena, el pensament 
sistèmic, és la més important.

Senge va aconseguir popularitzar amb 
el seu llibre les teories sobre aprenentatge 
organitzatiu en les empreses, que s'havien 
desenvolupat als USA a partir dels anys 
seixanta del segle passat. Popular o no 
popular, el concepte aprenentatge organit-
zatiu (AO) i organitzacions que aprenen 
(OA) és vital per a qualsevol empresa i 
molt particularment per a les organitza-
cions educatives.

Les escoles que aprenen

Mireia Tintoré Espuny

Vicedegana de la Facultat d'Educació de la UIC

Com aprenen les organitzacions? Com 
pot aprendre un centre escolar? Els estu-
diosos del tema no es posen d'acord en la 
resposta (uns pensen que l'origen de l'apre-
nentatge és individual, d'altres que és col-
lectiu; que les empreses aprenen igual que 
les persones, però que ho fan de manera 
diferent). L'únic punt d'acord és que perquè 
una organització aprengui convé desenvolu-
par alguns elements facilitadors i evitar allò 
que inhibeix o dificulta l'aprenentatge.

Bé, i quins són aquests elements que facili-
ten l'aprenentatge d'un centre escolar? Encara 
que se'n podrien citar molts, bàsicament cal 
parlar de tres grans facilitadors: la cultura, que 
ha de ser col·laboradora, orientada a l'apre-
nentatge i basada en valors; el lideratge, que 
ha d'estar dispers per l'organització i ha de ser, 
almenys, transformador i orientat a servir les 
persones; i el treball en equip, una de les cinc 
disciplines de Senge i el gran transformador 

de les organitzacions. També s'hi podria afegir 
que les estructures han de ser flexibles, que els 
equips han d'estar molt d'acord amb la missió, 
que hi ha d'haver un mínim de recursos, etc., 
però tots aquests elements o condicions són 
poca cosa al costat dels tres grans facilitadors 
que s'han citat abans.

Perquè una organitza-

ció aprengui convé desen-

volupar alguns elements 

facilitadors i evitar allò 

que inhibeix o dificulta 

l'aprenentatge

Quant a les barreres, encara que existei-
xen barreres externes que poden fer difícil 
l'aprenentatge (lleis, decrets, competència 
d'altres centres), bona part dels autors es 
decanten per les barreres internes com a 
principal fre a l'aprenentatge organitzatiu. 
En efecte, molts comportaments defensius 
que es generen al si de les organitzacions en 
poden impossibilitar el desenvolupament. 
Valguin com a exemple la manca d'obertura 
davant els errors, la manca de coherència 
entre la teoria exposada i la que es posa 
en pràctica, la mala comunicació, la manca 
d'iniciativa, la desmotivació del professorat 
o el seu aïllament a la classe, la manca de 
perspectiva sistèmica (“jo sóc al meu lloc”) i 
moltes altres barreres que les organitzacions 
desenvolupen gairebé sense adonar-se'n i 
que poden acabar amb un centre sense haver 
d'esperar que la competència el destrueixi.

Volem que les nostres organitzacions 
aprenguin? Concentrem-nos, doncs, a 
promoure el diàleg, la comunicació, la cul-
tura de col·laboració, el treball en equip 
i el lideratge dispers. D'aquesta manera, 
tindrem centres educatius sans i capaços 
de promoure l'aprenentatge a l'escola, de 
l'escola i des de l'escola. l
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L
’anàlisi del Servei d’Educació de 
Catalunya a la Llei d’educació ens 
pot ajudar a esbrinar si ha recollit 
tots els elements essencials del 

servei públic educatiu, tal com van quedar 
definits al Pacte Nacional per a l’Educació. 
Precisament, alguns detractors del Projec-
te de LEC van interpretar durant el debat 
que va precedir la seva aprovació que el 
Projecte de llei no recollia “literalment” el 
contingut del Pacte ni tampoc de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en aquest àmbit 
del servei públic educatiu.

El millor procediment per esbrinar-ho 
pot ésser comparar el contingut dels ele-
ments que defineixen el Servei d’Educació 
de Catalunya tal com ha quedat regulat a la 
LEC, amb els mateixos aspectes acordats 

pels signants del Pac-
te. Sense pretendre ser 
exhaustiu, faré aquesta 
comparació d’alguns 
aspectes essencials del 
servei educatiu: 

1) Segons estableix 
la LEC, la prestació del 
Servei d’Educació de Ca-
talunya comporta “les 

obligacions i els drets 
que resulten de la regula-
ció bàsica de la matèria i 
del que estableix aquesta 
Llei” (LEC, art. 205.6).

Aquesta mateixa idea 
ja havia estat recollida a 
la pàgina 22 del Pacte, 
on s’afirma que el “ser-
vei educatiu d’utilitat 
pública” està “integrat 
per tots els centres que 
són finançats amb fons 
públics -tant públics com 
privats-, tots ells sotme-

sos als mateixos drets i 

deures en la prestació 
pública del servei”.

Una primera diferència entre els dos 
textos és que la Llei no ha reproduït la pa-
raula “mateixos” referida als drets i deures 
dels centres que presten el servei educatiu, 
i en comptes d’això ha introduït una refe-
rència general a “la regulació bàsica de la 
matèria i del que estableix aquesta Llei”. És 
evident que els centres públics i concertats 
no tenen els “mateixos drets i deures” en no 
coincidir ni la titularitat ni el règim jurídic 
d’uns i altres.

2) Una segona diferència és la distin-
ta denominació per a fer referència a la 
relació jurídica de tots els centres públics 
i concertats amb el servei educatiu sos-
tingut amb fons públics: normalment, la 
Llei d’educació es refereix a una vinculació 
de tots els centres públics i concertats al 

Servei d’Educació de Catalunya i, així, els 
centres concertats estan vinculats a la 
prestació del Servei d’Educació de Catalu-
nya per mitjà de l’accés al concert educatiu 
(LEC, art. 45.2). Amb aquesta “vinculació”, 
sovint emprada com a sinònima de “lli-
gam jurídic” o “relació jurídica”, la LEC ha 
abandonat el concepte utilitzat al Pacte: un 
servei públic educatiu integrat per tots els 
centres públics i privats concertats (pàg. 
22 i 23, entre d’altres).

3) La gratuïtat dels ensenyaments im-
partits pels centres sostinguts amb fons 
públics és, entre d’altres, una de les princi-
pals característiques del Servei d’Educació 
de Catalunya, principi recollit a l’article 
24.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya (“l’ensenyament és gratuït en totes les 
etapes obligatòries i en els altres nivells 
que s’estableixin per llei”), i en aquest sen-
tit la Llei d’educació reconeix la gratuïtat 
dels ensenyaments obligatoris i d’altres 
ensenyaments que el legislador considera 
“gratuïts i universals” (LEC, art. 5.2).

Aquesta “educació gratuïta i de quali-
tat” que garanteixi el dret a l’educació de 
tots els ciutadans i de totes les ciutadanes 
va ser un dels fonaments del Pacte (pàg. 
21, entre d’altres) que també va preveure 
“en un termini no superior a sis cursos, la 
gratuïtat en aquests centres en condicions 
equivalents als centres de titularitat públi-
ca” (PNE, pàg. 23).

La LEC, en definitiva, ha recollit en el 
seu articulat aquestes previsions del Pac-
te que permeten “garantir la suficiència 
econòmica derivada de la gratuïtat dels 
ensenyaments a què fa referència l’article 
5.2, establerts en la programació educativa” 
(LEC, art. 197.3) i també assolir “la gratuï-
tat total de l’horari escolar”, mitjançant un 
finançament addicional per als centres que 
presten el Servei d’Educació de Catalunya 
que desenvolupin estratègies orientades 
a assegurar l’equitat i a fer possible el mi-
llorament dels resultats educatius” (LEC, 
art. 201.1). l

El Servei d'Educació de Catalunya a la LEC

Alberto del Pozo

Subdirector general de gestió de personal docent
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U
na de les preguntes, més o 
menys indiscretes, que nor-
malment faig a qualsevol as-
pirant que vulgui exercir el 

professorat de secundària sense tenir-ne 
cap experiència és si li agrada ensenyar 
(em semblaria fora de lloc, i fins i tot des-
considerat, parlar d’educar). La resposta, 
si és sincera, fet que s’agraeix, és que no 
ho sap però que suposa que sí. Aquesta 
presumpció s’origina de vegades en el fet 
d’haver donat classes particulars durant 
els estudis o bé, a tot estirar, en la substi-
tució ocasional d’algun professor.

(...)Aquests i no gaires més, dins el ma-
teix ordre d’experiències parcials i marginals, 
són els motius que exhibeixen els qui, titulars 
universitaris, aspiren de nou en nou a dedi-
car-se a l’ensenyament secundari. És a dir, 
amb la “reforma” a la mà, el que comprèn, 
fet i fet, dels dotze als divuit anys. Tot ben 
normal, si es vol, i ben segur que dins l’ordre 
establert de les coses. Però cal destacar que 
en cap dels motius esmentats sorgissin com a 
model els pares -mestres o professors- ni els 

professors o algun professor tinguts. Aques-
ta absència és significativa, perquè el model 
patern o de mestratge sí que sorgeix en altres 
professionals, com metges, advocats, arqui-
tectes i enginyers. No sembla que la professió 
d’educador il•lusioni prou els alumnes (o els 
fills) i trobo que és un reduccionisme força 
grosser atribuir-ho només al fet econòmic, 
sense tenir en compte altres factors com, per 
exemple: la consideració prop de les famílies 
(l’educador de primària i de parvulari en té 
més de consideració, com a reflex o conti-
nuació de la que té entre els alumnes); el 
record de les condicions inherents al treball 
de professors i alumnes que repercuteixen 
(matèries, programes, resultats) en la vida 
familiar; i, per damunt de tot, per la manca 
d’una formació inicial adequada que prepari 
d’una manera específica per a la dedicació a 
l’ensenyament i la propiciï. 

En aquest sentit, les mancances de la 
formació actual són tan òbvies que par-
lar-ne és redundant. No em refereixo, per 
descomptat, a la formació del professo-
rat de secundària pel que fa als coneixe-
ments científics i tècnics. Es tracta, com en 
l’exemple esmentat al començament, de les 
disposicions de partença a la docència.

(...)La preparació específica per a l’ense-
nyament a nois i noies de dotze a divuit anys 
no es veu enlloc (llevat, és clar, de les facultats 
i els cursos de pedagogia). En què hauria de 
consistir aquesta preparació que he anome-
nat específica? En primer lloc, en assegurar i 
aprofundir l’adequació i fins i tot l’arrelament 
al medi propi i a l’entorn immediat. 

(...)Perquè, amb vista al professorat de 
secundària, l’especialització és necessària fins 

a un cert punt, que diria el poeta. La formació 
inicial del professorat d’aquest nivell hauria 
de fer tot el possible per no oblidar que el 
professor de secundària no pot deixar de ser 
mestre. Com que el saber no només ocupa 
lloc, en contradicció amb la dita popular, sinó 
també temps i altres coses, sembla prou evi-
dent que tot no es pot fer. 

(...)La competència en coneixements 
científics i tècnics, essent indispensable, és 
(i ho serà cada vegada més) insuficient per 
a complir amb la funció educativa del pro-
fessorat d’aquesta etapa, de sis o set anys, 
de tots els nois i les noies de Catalunya, 
i que va des de la sortida de la infantesa 
fins al llindar del món del treball o dels 
estudis superiors. Així doncs, a més de 
l’esmentada competència especialitzada, 
en calen dos tipus més: l’estricament pe-
dagògica i la cultural i humanística.

(...)No sé si demanar que a un professor 
de secundària li agradi ensenyar (perquè hi 
estigui preparat i no perquè no se li ofereix 
el que ell realment voldria fer) i que alhora 
tingui un ascendent moral i cultural respecte 
dels seus alumnes, de la institució escolar, 
de les famílies i de la societat en general, és 
presentar un nou model de professorat de 
secundària amb vista als nous plans d’en-
senyament. Si fos així diria que qualsevol 
formació inicial ha de respondre a un repte 
semblant, que al capdavall és un dels prin-
cipals de la Catalunya de l’any 2000. Altra-
ment, la formació inicial del professorat serà, 
una vegada més, una utopia. 

 
Crònica d’Ensenyament, núm.33 (febrer 
de 1991). l

La formació inicial. Una utopia?

Joan Triadú i Font

Un gran pedagog català de qui encara estem a temps d'aprendre moltes coses



7L'educació és notícia

T
ranscorreguda la primera dècada 
del nou segle, el sector de l'edu-
cació entra de ple al debat sobre 
l'aplicació de les noves tecnologies 

en l'àmbit educatiu. 
Les noves tecnologies ofereixen oportuni-
tats fins ara desconegudes al sector i se'ns 
planteja la necessitat d'aplicar-les amb la 
finalitat de potenciar l'aprenentatge i la 
motivació dels alumnes. Ara bé, reflexio-
nem sobre alguns aspectes: 

Punt de partida: tecnologia vs. meto-
dologia pedagògica 
En l'àmbit de la producció, els canvis tecnolò-
gics en els processos productius aconseguei-
xen una major eficiència en l'elaboració del 
producte, és a dir, s’obté la mateixa fabricació 
a un cost marginal inferior. 
Avui dia, ningú no posa en dubte que la in-
versió en R+D és fonamental per a potenciar 
que aquests canvis tecnològics es produeixin 
i, per tant, per aconseguir uns millors resul-
tats a llarg termini. Si traslladem l'exemple 
al nostre sector, observarem que aquesta 
mateixa teoria no s'ha aplicat, com a mínim 
de manera generalitzada, en l'educació, per 
bé que existeixin clars paral·lelismes.
De fet, podríem substituir els termes «tec-
nologia» per «metodologia» o «pedagogia 
emprada a les escoles» i «eficiència producti-
va» per «aprenentatge o resultats acadèmics 
dels nostres alumnes» i afirmar que, si les 
institucions educatives apostem per la in-
novació educativa -i això inclou l'aplicació de 
les noves tecnologies-, podrem aconseguir 
millors resultats en el procés d'aprenentatge 
dels alumnes.

Els temps canvien i els nostres alumnes 
també. L'era digital
La nostra societat és líquida, ràpida i canviant. 
Tot va de pressa, tot urgeix. Per què? Perquè 
tenim les eines que ens permeten accedir a 
tot, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. 
Buscar informació ara, escoltar música ara, 
connectar amb amics, veure les seves fotos o 
parlar-hi, tot de manera immediata. I si ho 
podem tenir ara, per què hem d’esperar? 
Vivim a l'era digital. Els adults partim de 

referències tec-
nològiques com 
el televisor, el te-
lèfon, el fax i l'or-
dinador personal 
sense connexió 
a Internet. Som 
massa conscients 
dels canvis tecno-
lògics que s'estan 
produint al nostre 
voltant, i sovint 
la nostra condició 
humana i l'edat 
ens fan ser reticents a acceptar aquesta 
tecnologia i a fer-la nostra. 
Tanmateix, quines seran les referències 
tecnològiques dels nostres alumnes? Uns 
equips informàtics més potents, videojocs 
increïbles, llibres digitals, Google, Youtube, 
Facebook, Tuenti, Twitter, l’Iphone... i això 
tot just acaba de començar. 
La utilització d'aquestes tecnologies està 
potenciant aptituds i habilitats en els jo-
ves inexistents en anteriors generacions 
i possiblement n’està minvant d’altres 
que considerem imprescindibles i que, 
lògicament, caldrà potenciar mitjançant 
l'educació.
Si copsem aquesta nova realitat, continu-
arem pensant que podem emprar la ma-
teixa pedagogia que hem utilitzat durant 
les darreres dècades? Es pot motivar un 
alumne del s. XXI de la mateixa manera 
que calia suscitar l’atenció d’un alumne del 
s. XX? Cal promoure canvis metodològics 
en l'educació? 
Quin serà l'entorn laboral dels nostres 
alumnes?
Els centres educatius hem de ser consci-
ents que els alumnes que ara comencen 
l’educació secundària estaran en disposició 
de treballar una vegada acabats els estudis 
superiors, l'any 2020, i que ho faran aproxi-
madament fins l'any 2060, amb el permís 
de les regulacions pertinents en matèria 
de jubilació.
A aquests joves els ha tocat jugar en l'era 
digital, però també els tocarà crear, disse-
nyar, treballar i consumir en la mateixa era 

i, per aquest motiu, hem de vetllar per la 
seva «e-competència», és a dir, potenciar 
les seves competències digitals i, per tant, 
la seva alfabetització digital.
Han de ser competents en l'aplicació de les 
noves tecnologies per tal que aquestes eines 
els permetin desenvolupar-se amb facilitat 
en un entorn laboral complex i canviant. 
Al segle XXI, ser «e-competent» serà una 
condició necessària però, desgraciadament, 
no suficient.

Conclusió
No hi ha dubte que les noves tecnologies ja 
estan generant inquietuds en el sector educa-
tiu. Si bé és cert que en la majoria de centres 
educatius s'estan duent a terme inversions 
en tecnologia, moltes vegades aquestes ini-
ciatives es fan sense una planificació prèvia 
i sense uns objectius pedagògics clars.
Al meu entendre, aquest nou escenari que 
ens presenta l'era digital ens brinda l'opor-
tunitat de realitzar una profitosa trans-
formació en matèria d'educació. Es tracta 
d’una transformació que cal que duguem a 
terme amb planificació, formació, inversió 
i determinació però, al mateix temps, amb 
prudència i seny, atès que la finalitat d’aques-
ta iniciativa ha de ser millorar els resultats 
obtinguts i no aconseguir-ho seria, per tant, 
un fracàs rotund. 
D'altra banda, no fer res no és una opció 
vàlida. Si els professionals del sector no 
afrontem aquesta realitat, estarem ajornant 
el problema i el handicap entre els alumnes i 
els docents serà cada vegada més gran.

Ensenyar i motivar els alumnes del segle XXI. 

Noves tecnologies, més oportunitats
Xavier Camí Pericó

Direcció Centre d' estudis STUCOM
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¡No pasa nada, no seáis exagerados!

Reme Falaguera

fapel

“L
a televisión es el primer 
sistema verdaderamente 
democrático, el primero ac-
cesible para todo el mundo 

y completamente gobernado por lo que 
quiere la gente. Lo terrible es precisamente 
lo que quiere la gente”. Clive Barker.

Primero fueron Los Serrano, más tarde 
Física y Química. Luego llegó Sin tetas no 

hay paraíso, La pecera de Eva y El pacto. 
Mañana, no quiero imaginarme el despro-
pósito que nos espera.

Decía el gran director de cine Federico 
Fellini que “la televisión es el espejo en 
donde se refleja la derrota de todo nuestro 
sistema cultural”.

Y si por cultura entendemos todos 
aquellos valores, tradiciones, normas, 
conocimientos, actitudes, etc. que nos 
caracterizan como grupo social y que se 
transmiten de una generación a otra con 
el objetivo de sacar lo mejor de uno mismo 
en beneficio de la sociedad, mucho me 
temo que no vamos por buen camino.

Me considero una adicta a la “pantalla 
amiga” y soy de las que piensan que comuni-
carse, contar historias, construir una ficción, 
transmitir emociones de una persona a otra, 
responde a una necesidad profundamente 
humana. A pesar de todo esto, también soy 
consciente de la importancia de “enseñar 
a ver la TV” ya que la educación de las nu-
evas generaciones no merece menos. Ser 
capaces de interpretar, analizar y fomentar 

el espíritu crítico ante aspectos positivos y 
negativos que nos aporta la TV es una asig-
natura pendiente que debemos rescatar si 
no queremos contribuir aun más al declive 
moral y cultural de la sociedad.

No vaya a tener razón aquel director 
de programas de TV que afirmaba con 
rotundidad:"Sólo me interesan los anal-
fabetos y las marujas. Cualquier persona 
que haya leído un libro en los últimos cinco 
años no me sirve como espectador ni, por 
descontado, como testimonio."

De hecho, así me parece, después de 
ver el primer capítulo de la nueva serie 
de Telecinco, El pacto, en la que los padres 
carecen de cualquier proyecto educativo 
y de autoridad moral sobre sus hijas. Tal 
vez por eso, son continuamente humilla-
dos por ellas, que con solo 15 años, han 
mantenido relaciones sexuales con el único 
propósito de jugar a ser mamás.

Es más, debo confesar que mi primera 
intención fue realizar un análisis más o 
menos profundo de esta polémica cari-
catura malintencionada de la realidad, 
en la que sus protagonistas se atreven a 
jugar con la belleza de la maternidad, con 
la vida humana, con el valor de la amistad, 
con la vida de familia, 
etcétera.

Y todo ello adereza-
do con un lenguaje soez 
y ordinario.

Pero, visto lo visto, 
no puedo más que de-
nunciar, en primer lu-
gar, que considero esta 
serie “no apta” para la 
salud personal, famili-
ar, cultural y social de 
nuestros jóvenes. Y en 
segundo, que después  
me siento insultada 
como mujer, humillada 
como madre, desorien-
tada en mi labor edu-
cativa como profesora 
y avergonzada como 
periodista.

Que la TV es un medio de comunicación 
que responde a una necesidad vital del hom-
bre, nos guste o no, es una realidad. Que en 
sus contendidos encontramos luces y sombras 
que influyen no solo en nuestra vida, sino 
también en la cultura, las normas y los valores 
de la sociedad que hace propias esas pautas de 
comportamiento, nadie puede negarlo.

Por este motivo, es importante saber 
que las series juveniles no son más que 
simples historias de la calle adornadas 
con elementos de ficción, conflictos sen-
timentales, ligoteos ,rollos de una noche, 
espectáculo, tensión, etc. para atrapar a la 
audiencia, para identificarnos con ellas, 
incluso, para confundir nuestro mundo 
con el suyo.

También, y tú lo sabes muy bien, he-
mos podido confirmar con una pizca de 
guasa en más de una ocasión, como la 
gente de la calle imita a los personajes 
(algunas de tus conocidas son prueba de 
ello) en su forma de vestir, de hablar, de 
sonreír, e incluso, de ligar.

Lo que me lleva a preguntarte: ¿Cómo 
sabes si un programa es conveniente para 
tu salud física, psíquica y espiritual?
¿Te has planteado alguna vez la importancia 
y el impacto que tiene en nuestras vidas los 
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contenidos que vemos en la televisión?
¿Has comprobado cómo te afectan los 
comportamientos y valores que transmite 
la pequeña pantalla en tu conducta, en la 
forma de vestir, en el modo de hablar?
¿Enriquece tu inteligencia, tu sociabilidad, 
tu capacidad lingüística y expresiva, o, 
simplemente, te dejas llevar por el “no 
pasa nada, no seáis exagerados”?
¿Es realmente una serie tan entretenida y 
seductora como para vegetar delante de la 
pantalla? ¿Con qué criterio vas a interpretar 
y valorar lo que “te echan por la tele”? 
Entonces, ¿qué programas puedo ver?, 
me preguntas.
Te ofrezco mi truco personal: coge papel 
y lápiz, elige una serie de televisión y si-
éntate a verla conmigo. Mientras lo hace-
mos, apunta en dos columnas los valores 
positivos y negativos que te presentan en 
este nuevo episodio.

Por si no se te ocurren en ese momento, te 
adjunto una lista a modo de guión:

Una vez finalizado tu análisis, con el espíritu crítico y la rebeldía que te caracteriza, 

debes decidir si quieres seguir en actitud pasiva ante la TV “a ver que me echan” 

o si prefieres ser tú el que llevas las riendas de lo que ves sin que te manipulen.

Valores positivos: 

-  Fomenta el aprecio por los animales y la 
ecología.

-  Refleja situaciones de igualdad y soli-
daridad, respeto y tolerancia hacia las 
personas y la pluralidad de sus ideas.

-  Fomenta el diálogo para resolver los con-
flictos y la participación social.

-  Promociona la cultura.

-  Fomenta la higiene y los hábitos saludables.

-  Nos presenta personajes con sentido del 
deber, responsables, autónomos, cohe-
rentes y que vencen las dificultades con 
esfuerzo personal.

-  Los protagonistas son personajes posi-
tivos y optimistas, con sentido crítico y 
capacidad autocrítica.

-  El guión respeta el honor y la intimidad.

Valores negativos:

-  Fomenta la violencia verbal o física, el odio y 
el menosprecio, la discriminación y la burla.

-  Utiliza un lenguaje sexista y frivoliza el 
papel de la mujer, el sexo, la religión, etc.

-  Ataca la cultura y usa un lenguaje grosero, 
discriminatorio y denigrante.

-  Fomenta las conductas no saludables 
como el alcohol y la droga.

-  Utiliza la publicidad encubierta para fo-
mentar la compra de productos e incitar 
al consumo.

-  Nos presenta maltratos físicos y psi-
cológicos y se utilizan armas de forma 
ostentosa y fuera de contexto.

-  Se presenta de manera irónica los 
defectos físicos y psíquicos de algunos 
personajes.
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Elementos y consideraciones aportados 
por Fapel/COFAPA a la propuesta del 
Pacto social y político por la educación
1. Orientación del sistema educativo

- Servicio público de educación: aspecto 
clave donde se debe hablar de la contri-
bución conjunta y complementaria de la 
escuela pública y la privada concertada 
en el despliegue del servicio de interés 
público de la educación. Se debe fijar la 
diferenciación de la naturaleza jurídica de 
los centros públicos y privados y se debe 
proponer un concierto educativo que per-
mita la verdadera gratuidad de los centros 
privados concertados. Se debería hacer 
un reconocimiento implícito de la falta 
de financiación actual para la gratuidad 
de la educación.

- La proclamación del derecho a la 
educación no se concreta en la garantía 
de la gratuidad real de las enseñanzas 
obligatorias y no prevé su extensión en 
los posobligatorios.

- No especifica el estudio de la cuantía 
de los módulos del concierto que valore el 
impacto del coste total de la gratuidad de 
las enseñanzas concertadas en los Presu-
puestos Generales del Estado (tema pre-
visto en la LOE y no realizado).

-El documento otorga un carácter 
subsidiario y no complementario a la en-
señanza concertada.

- Familias y educación: se debe tratar 
la dimensión individual y colectiva de la 

participación de las familias en la escuela, 
del papel de las Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos y del Consejo Escolar 
de los centros. Se debe hacer referencia a la 
participación del alumnado y las propuestas 
sobre el calendario escolar y el horario para 
ajustarlo más a las necesidades horarias 
y de servicios de las familias, el conocido 
tema de la conciliación de horarios.

- La función educadora de la familia y 
su influencia en los resultados escolares 
de los chicos y chicas merece una nueva 
mirada en el marco de la sociedad actual 
¿Cómo vamos a participar con los esque-
mas actuales? Ha de cambiar el concepto 
de participación y hacerlo más efectivo.

2. Aspectos competenciales
- El documento no es un texto que 

pueda convertirse en un texto legal que 
aprobar con amplio consenso en las Cortes 
Generales.

- El documento comprende un conjunto 
de medidas para homogeneizar las políticas 
educativas autonómicas. Deja totalmente 
de lado la singularidad de las autonomías. 
En este terreno damos un paso atrás.

- Los ayuntamientos con la educación: 
este es un apartado que afecta directamente a 
la escuela pública y donde se precisan los ám-
bitos competenciales de cogestión y participa-
ción, y los requerimientos para el desarrollo de 

las competencias entre las administraciones 
públicas, locales y autonómicas.

- El documento recoge medidas que 
vulneran clarísimamente las competen-
cias estatutarias de las Autonomías con 
competencias en educación (Catalunya, 
País Vasco, etc.) e implica la renuncia a 
mantener vivos los recursos competenci-
ales ante el Tribunal Constitucional, que 
Cataluña, por ejemplo, ha interpuesto.

- El documento consagra el incumpli-
miento del traspaso de las becas.

3. Calidad del sistema educativo
- El documento no concreta el cum-

plimiento de los objetivos Lisboa 2010, 
en cuanto a los porcentajes de abandono 
escolar y los porcentajes de población es-
colar posobligatoria.

- No se resuelve definitivamente la 
profesionalización de la dirección de los 
centros públicos, elemento clave para la 
consecución de los niveles de calidad de 
los centros públicos. Recomendamos leer 
la propuesta de Decreto de Catalunya que 
actualmente se está debatiendo en el Con-
sejo Escolar de Catalunya.

- Profesorado: en cuanto al profesorado 
se debería tratar de cuestiones generales 
sobre la formación inicial de los maestros y 
la profesión docente. También hacer notar 
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el reconocimiento de la necesidad de ana-
logía en las condiciones de trabajo entre el 
profesorado de la escuela pública y el de la 
privada concertada.

- Autonomía de centro: en este aspecto 
se debe, tras reconocer la autonomía de los 
centros privados por su propia naturaleza, 
pasar a plantear medidas para desarrollar 
la autonomía en los centros públicos que 
han de ser el sujeto del capítulo.

- No se apuesta por un nuevo modelo 
de formación de profesorado que permita 
captar a los mejores alumnos para la pro-
fesión docente.

4. Legislación estable
- La concreción final del pacto debe-

ría plasmarse en una modificación de 
diversos artículos de la LOE. Esta deberá 
respetar la Constitución, los Estatutos y, 
en el caso de las distintas autonomías, 
las leyes autonómicas de educación de 
cada una de las autonomías que la hayan 
desplegado.

- La ampliación del consenso parla-
mentario debe incluir a CIU i al PNV, dada 
su implicación histórica, que se refleja en 
el apoyo dado en el caso de la LODE, la 
LOGSE, la LOPEG y la LOE. l

El mes de setembre la diputada Dolors Camats d’ICV ens va fer 
arribar aquestes lletres que reproduïm a continuació:

Benvolgut Antoni: 
T’envio les respostes a les teves qüestions 
per si us fan servei. 

-  Opinió sobre la importància dels pares 
i mares en l’educació del fills

El paper de la família i l’entorn de l’infant 
és fonamental, no només com a referent 
de comportament, de valors i de tot el 
procés d’aprenentatge (cosa que ens obli-
ga a fer un esforç de coherència entre el 
que fem i el que diem), sinó també per la 
nostra implicació en els altres espais de 

socialització i educació, és a dir, l’escola, 
els mitjans de comunicació, la publicitat, 
etc. 

-  Quin futur li veu a la LEC immersos com 
estem en una crisi econòmica

La LEC és una llei àmplia i molt oberta. 
Permet desenvolupaments molt diferents i 
fins i tot contraris entre si, però és clar que 
la seva implementació requereix una forta 
inversió econòmica. La crisi no només 
afegeix dificultats, també noves deman-
des en un moment en què la formació i 

l’educació són claus per sortir-ne enfortits 
personalment i col·lectivament. 

-  Quina opinió teniu de la tasca de les fede-
racions de pares i mares en relació amb la 
participació en els àmbits que són propis

Crec que és molt positiu que els pares i ma-
res tinguin espais de treball en comú en 
relació amb l’escola. Malauradament, conec 
les dificultats de molts pares i mares per 
participar i de vegades això es tradueix en la 
feblesa d’aquestes organitzacions per poder 
comptar amb capital humà renovat. l
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Daniel Font i Cardona va néixer a Barcelo-
na l’1 de setembre de 1954. Es va formar a 
l’Escola Montessori, Antiga Escola del Mar. 
És llicenciat en Ciències Econòmiques per 
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualment és membre de la Comissió 
Executiva del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, diputat per Barcelona al Parla-
ment de Catalunya i portaveu d’Educació 
i Universitats del grup socialista. 

Dret de les famílies a escollir escola. 

Com interpreta vostè el dret de les 

famílies a escollir educació/escola per 

als seus fills? Aquest dret hauria de 

tenir alguna limitació?

Segons el meu parer, aquest dret, així 
com la resta, no és limitable. Els drets 
són per aplicar-los i per desenvolupar-
los... el problema ve amb la viabilització 
del dret que, a vegades, vol dir normes 
d’aplicació. En termes de legislació la Llei 
d’educació a Catalunya ha de posar sobre 
el paper unes consideracions del que ja es 
venia fent amb alguna matisació o amb 
algun ajust. És veritat que l’aplicació del 
dret ha comportat un conflicte que s’ha 
de resoldre. Per posar un exemple, imagi-
nem que hi ha una escola de Reus que té 
un número determinat de places i tota la 
població de Catalunya vol anar a aquesta 
escola. Està clar que no hi cabrien i que 
les persones que han demanat anar-hi 
no podrien. Per evitar aquest descontrol 
hi ha d’haver una norma d’aplicació que 
prevegi aquesta situació. El que nosaltres 
pensem, d’acord amb el que es va acabar 
aprovant, és que hi ha d’haver algun tipus 
de prelació per compaginar la demanda 
de plaça amb l’oferta real. Alguns tipus de 
prelació possibles que es reflecteixen a la 

Llei d’educació són el criteri del parentiu, 
el de la proximitat...
Alguns partits polítics i demés institucions 
volen defensar el dret a la lliure elecció de 
manera estricta i que, per tant, no hi hagi 
cap limitació i que tothom pugui escollir 
qualsevol escola, no des del punt de vista 
de la proximitat, sinó pensant en qüesti-
ons ideològiques. Però nosaltres pensem 
que des del punt de vista de la viabilitat 
pràctica no és factible.

Però tenint en compte que és fona-

mental que escola i família coincidei-

xin pel que fa a criteris ideològics i 

familiars... identificar-se amb l’escola 

i amb l’equip és determinant...

El dret a la lliure elecció ha estat bandera 
de formacions conservadores perquè han 
fet molt d’èmfasi en relació als projectes 
educatius, molts d’ells d’orientació religio-
sa. Hi ha molta preocupació sobre aquest 
punt, perquè si no es respecta el dret a la 
lliure elecció estem uniformitzant. Però 
justament la filosofia de la Llei d’educació 
a Catalunya és inversa en aquesta preocu-
pació, és l’apologia del projecte educatiu de 
cada centre. És més, nosaltres considerem 
que pluralitat educativa i respecte i suport 
al projecte educatiu de cada centre, sigui 
quin sigui, és l’únic camí viable per la ba-
talla de la qualitat. 
El dret a la lliure elecció ha de ser un dret 
reconegut a la legislació i s’intenta fer 
pràctic a Catalunya de la millor manera 
possible. Les prelacions són flexibilitzables 
si resulta que l’elecció de les persones coin-
cideix creixentment amb la xarxa escolar 
de què disposes. La dada oficial que ha 
donat el departament en primera instància 
és superior al 90%. Per tant, el sistema que 
tenim de prelació és bastant coincident 
amb les preferències de les poblacions. 

No creu que la població s’autolimita 

en el moment de fer l’elecció?

Sí, això segur. La població sap que hi ha 
unes normes i les té en compte. Però el 
primer punt positiu és que d’acord amb 
l’actual norma de prelació hi ha un nivell 
alt de satisfacció, encara que hauríem de 

Entrevista a Daniel Font, Diputat del PSC per Barcelona al Parlament de Catalunya

“El dret a la lliure elecció ha de ser un 
dret reconegut a la legislació”

Daniel Font i Cardona
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veure si podem avançar en la flexibilitat 
perquè sigui el 100%.

Com valora les comissions educatives? 
Ara es diuen comissions de garantia d’es-
colarització. El motiu d’aquestes comissi-
ons és coordinar a tothom que pot influir 
en la matriculació. No en el sentit de que 
representin una influència perquè passin 
uns al davant, sinó perquè resolgui, de la 
manera més ràpida possible, els problemes 
derivats de l’admissió i de la matriculació. 
I per això tot l’entorn educatiu (centre 
concertat i patronal concertada corres-
ponent, l’ajuntament del lloc, el claustre, 
l’associacionisme de famílies, els pares i 
mares...) considerem que és bo que esti-
gui en una comissió d’escolarització. La 
comissió d’escolarització el que ha de fer 
exclusivament és aplicar la llei i resoldre 
problemes pràctics. Però els criteris d’ac-
cés no els marca la comissió, sinó que els 
marca la llei, el reglament d’aplicació i la 
norma que cada any apareix sobre inter-
pretació de la llei i aplicació.

Com compaginar el nou calendari es-

colar amb les necessitats dels profes-

sors i dels pares?

Les famílies sempre han considerat que 
el calendari escolar dels alumnes (acabar 
a principis de juny i començar a finals de 
setembre) suposava un problema des del 
punt de vista de l’organització familiar, a 
més de ser unes vacances massa llargues 
(qualificades com a improcedents) perquè 
els nens estaven indisciplinats i tenien 
dificultats per fer un treball d’aprehensió 
de coses...
Per intentar avançar en direcció a aquesta 
exigència familiar, l’Ajuntament ha obert 
el debat públic amb una proposta d’im-
plementació que no és maximalista sinó 
que és gairebé una proposta d’inici de 
tractament del tema. Aquesta es basa en 
acostar l’inici del curs escolar a principis 
de setembre i que el mes de juny es dediqui 
a una activitat escolaritzada. A canvi, hi 
haurà una setmana de vacances a l’hivern, 
però encara està pendent de determinar 
el que es pot fer.

Però per les famílies podria ser una 

complicació aquesta setmana de va-

cances a l’hivern?

Nosaltres creiem que no. Això és més un 
problema de cultura i d’organització de fa-
mílies. No es tracta tant de pensar en una 
despesa nova sinó de traslladar la que ja es 
feia al nou calendari, que considerem més 
raonable que tres mesos de vacances. Aquest 
calendari es justificava abans quan hi havia 
convocatòries al setembre, però ara no té 
cap sentit. Aquest esquema està implantat 
a França en àrees geogràfiques que no són 
homogènies i els ha funcionat bé. 

Autoritat del professorat. Com la veu 

la problemàtica pel que fa a la pèrdua 

d’autoritat del professorat? Quines 

mesures han plantejat per corregir/

millorar aquesta situació?

L’arrel d’aquest problema la trobem en 
raons socials, perquè la societat moder-
na és conflictiva, és plural, té guetos... 
Nosaltres no estem a favor de tractar la 
problemàtica dels mestres amb normes 
administratives, sinó que, fent meva la 
frase del ministre Gabilondo, el respecte 
es guanya a les aules. I el que hem de fer 
és saber donar prou suport a la professió: 
mestres, estatut docent, recursos... pagant-
los bé, promovent el seu reconeixement 
social... Però els mestres i professors han 
de tenir clar que l’autoritat es guanya amb 
la pedagogia que fan a les aules.

Com veu l’autonomia del centre a par-

tir de la LEC? Fins a quin punt creu 

que els centres han de tenir llibertat 

per definir els seus projectes educa-

tius?

Aquest és un dels temes bàsics. En el de-
sencadenant de la voluntat de fer una llei 
hi ha una batalla contra la uniformitat, 
l’apologia del projecte educatiu de cada 
centre i l’habilitació instrumental perquè 
aquest projecte sigui viable, sigui una esco-
la de titularitat pública o privada concerta-
da, perquè les dos fan una funció pública 
dins del sistema educatiu. Aquesta llei 
no és una llei curricular, sinó que és una 
llei d’habilitació d’instruments de gestió 

econòmics i jurídics perquè el projecte 
educatiu de cada centre sigui viable. Tot 
això fa que les pors desapareguin, però 
en tot cas la batalla contra alguns temes 
com el dret a la lliure elecció o l’autono-
mia, la defensa estricta de la pluralitat... 
segueixen existint. Hi ha alguns temes 
que tenen a veure amb el factor garantista 
perquè el sistema educatiu garanteixi la 
personalitat de cada centre. I aquest és 
el motiu pel qual es va fer la llei, es va fer 
justament per això.

A què obliga als pares i a les escoles la 

carta de compromís dels centres?

Hi ha una primera proposta que el depar-
tament va enviar a les AMPES i a les as-
sociacions de pares sobre contingut, amb 
uns punts d’accions de l’escola i la família. 
Però, lògicament, a banda d’un contingut 
genèric més o menys acordat entre as-
sociacions de pares i departament hi ha 
d’haver també uns aspectes particulars de 
cada escola. Firmar això no comporta res 
administrativament parlant, el que vol dir 
és compromís de les famílies en l’objectiu 
escolar i per coordinar l’acció escolar amb 
l’acció escolar a casa. Encara que pot ser 
que el document impliqui algun control 
administratiu com el control de baixes o 
d’absències escolars... El document pot 
proposar un sistema de seguiment entre 
pares i alumnes pel que fa a l’assistència 
a classe.
A les escoles les obliga a establir a un pro-
tocol en la relació amb els pares perquè 
en alguns casos la relació entre pares i 
l'escola és conflictiva com, per exemple, 
en l’agenda de visites. El que s’intenta és 
que la relació sigui àgil. l
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humanitats, indispensable per preparar 
un futur universitari i professional amb 
garanties.
• Una educació humana que prepari cada 
alumne per afrontar amb autonomia i res-
ponsabilitat cadascuna de les circumstàn-
cies de la vida. Les professores treballem i 
exigim, mitjançant la nostra preparació i 
millora personal, la millora de l’alumne.
• Una educació cristiana i espiritual, d’acord 
amb la doctrina catòlica per a aquells alum-
nes i pares que ho desitgin. L’atenció espi-
ritual està encomanada a la prelatura Opus 
Dei, de l’església catòlica.

Preparem les alumnes 

perquè, en acabar els 

seus estudis, dominin 

el català, el castellà i 

l’anglès

Del projecte pedagògic, cal destacar-ne 
les llengües: preparem les alumnes perquè, 
en acabar els seus estudis, dominin el cata-
là, el castellà i l’anglès. A l’ESO s’introdueix 
l’alemany com a segona llengua estrangera. 
Des dels primers cursos hi ha assignatures 
del currículum que s’imparteixen íntegra-
ment en anglès: Coneixement del medi 
a primària i Geografia a secundària. Per 

xillerat. A partir de l’ensenyament pri-
mari, l’educació és diferenciada. Els nens 
d´infantil passen al Terraferma, colegit 
adscrit, que comparteix ideari.

Els objectius de la nostra escola, que 
es recullen a l’ideari, es poden resumir en 
els punts següents:
• Oferir un model educatiu de qualitat 
que faciliti l’exercici dels drets educatius. 
Aquest exercici, liderat per la iniciativa so-
cial, s’entén com un servei a la societat.
• En estreta col·laboració amb les famílies, 
educar i formar ciutadans amb una sòlida 
base de coneixements, de laboriositat i 
d’esperit de servei que s’incorporin amb 
iniciativa a la vida professional i social.
• Fomentar, entre els pares, els professors 
i els alumnes, un sentit cristià de la vida, 
amb un ple respecte a la llibertat i l’ense-
nyament d’aquest respecte.
• Oferir una atenció personalitzada a cada 
família i a cada alumna. Una professora, 
la preceptora, s’entrevista periòdicament 
amb les alumnes i els seus pares per se-
guir de prop el seu rendiment i atendre les 
necessitats que puguin presentar-se en el 
transcurs del seu desenvolupament.

Educar és molt més que transmetre co-
neixements i, més encara, que facilitar uns 
instruments i unes tècniques. L’educació a 
Arabell presenta tres eixos fonamentals, 
que convergeixen en la nostra activitat:
• Una bona preparació acadèmica tant 
en l’àrea cientificotècnica com en les 

Un model educatiu de qualitat i una estreta col·laboració amb les famílies

Col·legi Arabell

Col·legi Arabell
Ctra. Osca, km 101
25800 Lleida
Tel: 973 24 39 50
Email: arabell@institucio.org

E
l col·legi Arabell és un dels dot-
ze col·legis d’Institució Familiar 
d’Educació. Va començar la seva 
activitat el 15 de setembre de 

1980, fruit de l’esforç i la iniciativa d’un 
grup de pares de Lleida per tal de garantir 
una educació que abracés totes les vessants 
de la persona -física, intel·lectual, humana 
i espiritual- per a les seves filles.

Arabell està situat a 10 km de Lleida, 
en un espai molt ben comunicat i separat 
dels nuclis urbans, en un entorn natural 
envoltat per l’Horta de Lleida. El col·legi, 
a més de l’edifici, compta amb pistes es-
portives i amplis espais a l’aire lliure per 
a les 450 alumnes que hi cursen els seus 
estudis, des de la llar d’infants fins al Bat-

a
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mitjà de les activitats extraescolars, les 
alumnes poden preparar exàmens per 
obtenir títols oficials de Cambridge i de 
l’Escola Oficial d’idiomes. El mes de juliol 
organitzem un curs d’anglès anomenat 
“English summer course” per a educació 
infantil. Cada curs, el departament de 
Llengües organitza activitats literàries 
i convida escriptors. Així mateix, es fo-
menta la participació de les alumnes en 
certàmens i concursos relacionats amb 
les llengües. 

En l’àmbit acadèmic, destaca una Jor-
nada Filosòfica que el col·legi organitza per 
a les alumnes de Batxillerat i que és oberta 
a la participació d’altres centres.

A més de les assignatures curriculars, 
les activitats complementàries i extraes-
colars completen la formació acadèmica. 
A Arabell prioritzem, juntament amb l’an-
glès, que hem esmenat abans, l’Educació 
física i la Música. Els equips de gimnàs-

tica artística obtenen bons resultats als 
campionats locals i de Catalunya. La Coral 
d’Arabell participa sovint en activitats mu-
sicals de l’ajuntament de Lleida.

El paper dels pares
Els pares són els principals educadors 

dels fills, en estreta col·laboració amb el 

col·legi. Oferim un Pla de formació que 
assessora els pares en l’educació dels fills. 
Les famílies mantenen una relació cons-
tant i propera amb l’escola, especialment 
per mitjà de la preceptora. La participació 
dels pares en l’educació dels fills és un ele-
ment insubstituïble en el nostre projecte 
educatiu. l
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Més de 40 anys d'història amb l'alumne com a principal protagonista

Col·legi Lleó XIII

L

iniciaren els fundadors de l’escola, em-
fatitzant tant l’educació en valors com 
l’adquisició de coneixements.

L’alumne com a principal protagonista 
Un dels punts forts d’aquest centre és 

que l’alumne és el principal protagonista i 
per això cuidem la proximitat amb les fa-
mílies i hi treballem plegats per fomentar 
el creixement personal dels seus fills. Per 
fer-ho possible, l’escola disposa del De-
partament d'Orientació Psicopedagògica 
i Professional (DOPP) i de l’Equip Tuto-
rial, que s’encarreguen d’individualitzar 
i adaptar les actuacions del professorat a 
les necessitats i procés de maduració de 
cadascun dels alumnes. 

Lligats a l’esport
Aquesta dedicació per cuidar a cada 

alumne ha fet possible que per les aules 
d’aquesta escola hagin passat més de 1000 
esportistes d’alt rendiment. L’Escola Lleó 
XIII disposa d’una segona línia a l’ESO i al 

E
l Col·legi Lleó XIII és un centre 
d’ensenyament privat concertat 
creat l’any 1961. Des de la seva 
creació és una escola social i in-

tegradora, respectuosa amb el seu entorn i 
amb un tarannà obert, familiar i acollidor, 
preocupada pel creixement personal i aca-
dèmic dels alumnes que la conformen.

Amb dos edificis situats al carrer que 
dóna nom a l’escola, Esther Balmaña, la 
directora del centre, i el seu equip han con-
tinuat la tasca educativa que en el seu dia 

Batxillerat dedicada única i exclusivament 
a alumnes que compaginen el seus estudis 
amb altres activitats com l’esport d’alt ren-
diment, la dansa o la música. Esportistes 
d’elit com ara Iniesta, Bojan i Marc Munie-
sa, qui encara hi cursa estudis de Batxillerat, 
han conegut aquesta fórmula que els ha 
permès combinar totes dues activitats. La 
principal dificultat d’aquests alumnes és el 
temps, per això l’Escola Lleó XIII, amb una 
experiència de gairebé 50 anys en aquest 
camp, els proporciona una organització 
horària flexible, pensada per a ells i amb 
la sensibilitat que necessiten per a poder 
mantenir totes dues activitats. Se’ls exigeix 
el mateix nivell que a la resta i els seus exà-
mens són els mateixos. L'objectiu és que el 
dia que abandonin l'escola, ho facin amb 
el màxim de coneixements possibles i amb 
una preparació adequada, i que aquesta 
formació, sumada a l’activitat esportiva, no 
els suposi una càrrega massa feixuga.

Una aposta actual del centre és el tri-
lingüisme

Des del nivell d’Educació Infantil (P3) 
s’inicia un procés d’immersió lingüística 
i es treballa l’anglès cada dia de forma 
intensiva, amb l’objectiu de dominar les 
tres llengües oralment (català, castellà i 
anglès) un cop acabada l’Educació Infantil. 
El francès el comencen a estudiar a partir 

Col·legi Lleó XIII
C/ Lleó XIII 16-18
08022 Barcelona
Tel. 93 417 50 02
Fax 93 211 10 46
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dels 10 anys. Molts dels nostres alumnes 
es presenten a exàmens oficials de llen-
gües estrangeres. Tot això es duu a terme 
dominant i utilitzant també el català i el 
castellà com a llengües autòctones.

Actualment, el Col·legi Lleó XIII impar-
teix tots els nivells d’ensenyament: Educa-
ció Infantil, Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat (en les 
branques de ciències de la naturalesa i la 
salut, tecnològic, humanístic i ciències soci-
als). Manté una única línia d’ensenyament 
en l’Educació Infantil i Primària i dues en 
l’ESO, amb aproximadament 500 alumnes 
en total.

A més, el col·legi està en sintonia amb 
les noves tecnologies: compta amb dues 
aules d’informàtica i més de 70 ordinadors, 
que fan possible l’aprenentatge de les eines 
més actuals en ofimàtica i Internet. Així 
mateix, les classes estan equipades amb la 

tecnologia més actual com, per exemple: 
les PDI, els llibres digitals, els canons, els 
ordinadors... estan presents a les aules i es 
fan servir de manera activa per impartir 
qualsevol tipus de matèria.

Els Aprenentatges primerencs a l’Edu-
cació Infantil 

Es tracta d'activitats que abasten tot els 
àmbits dels aprenentatges amb programes 
físics, matemàtics, de lectura, escriptura, 
art... que ens ajuden a posar els fonaments 
per als futurs aprenentatges. Es treballen 
fonamentalment fins als 6 anys d'edat, 
exceptuant el Programa Artístic que l'es-
cola ha ampliat i que avui arriba a tota la 
Primària. L'Art és expressió i comunicació, 
dos pilars fonamentals de l'escola. A través 
de la Música, la Plàstica i la Literatura s'ar-
riba a parlar de sentiments i emocions i a 
fomentar inquietuds culturals per a saber 
i conèixer.

Centre de Formació de Tècnics Espor-
tius

Gràcies a la creixent importància de les 
titulacions en l'àmbit esportiu, el centre, 
d’acord amb el seu ideari, va decidir posar 
en marxa del Centre de Formació de Tèc-
nics Esportius Lleó XIII l’any 2008, que 
juntament amb l'Escola Catalana d’Esquí, 
ubicada a La Molina, ofereixen estudis 
homologats que permeten l’obtenció d’una 
titulació oficial per a poder treballar com a 
monitor d’esquí a nivell professional.

Després d'un any de rodatge, aquest 
curs 2009-2010 s'ha posat en marxa el 
curs de Tècnic Esportiu en Esports d'Hi-
vern per als nivells 1 (TD1) i 2 (TD2) en 
estreta col·laboració amb l’Escola Catalana 
d’Esquí, ubicada a La Molina. Actualment 
som la única escola a Barcelona que ofereix 
la possibilitat de cursar els 2 nivells en 
només 8 mesos. l

MISSIÓ
Que els alumnes arribin al màxim de les seves potencialitats

VALORS
Tolerància, universalitat, sostenibilitat, responsabilitat, solidaritat

Projecte 
artístic

Projecte 
esportiu

Projecte 
voluntariat

Projecte 
trilingüisme

Projecte 
escola verda

Projecte novas 
tecnologies

METODOLOGIA DE TREBALL
Compromís, accessibilitat, atenció a la diversitat, treball en equip

Implicació Accessibilitat Atenció diversitat Treball en equip

Acció tutorial i departament d’orientació psicopedagògica i professional
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Un projecte educatiu en què Família i Escola estableixen objectius comuns

Col·legi Terraferma

t

Col·legi Terraferma
Ctra. d'Osca Km. 7
Alpicat (Lleida)

Tel. 973 73 70 11 - Fax 973 73 70 11
terraferma@institucio.org
www.institucio.org/terraferma

Més de 3500 alumnes s'han format al 
col·legi en més de 40 anys d'història i molts 
d'aquests alumnes porten ara els seus fills al 
centre. La procedència de l'alumnat és molt 
diversa, ja que Terraferma atén la demanda 
educativa de quatre províncies i dues co-
munitats autònomes diferents: Barbastre, 
Fraga, Balaguer, Ascó, Flix, Montsó o Tàrre-
ga són alguns dels punts de partida al matí 
de les catorze línies d'autocar; Lleida n'és 
el nucli principal. Aquest fet ens dóna una 
idea de la permeabilitat amb la societat i la 
influència que té Terraferma en aquestes 
contrades. 

Pagesos, jutges, fiscals, polítics, notaris, 
metges, periodistes o mossos d'esquadra, en-
tre d'altres, s'han format al col·legi i hi estan 
en contacte ja sigui mitjançant l'associació 
d'antics alumnes o bé a títol personal.

Des d'un principi es va optar per un mo-
del d'educació diferenciada. Es considera 
que els nens i les nenes tenen diferents ne-
cessitats i ritmes maduratius. En respectar 
les potencialitats específiques de cada sexe, 
s'obté el màxim desenvolupament personal 
tot formant els alumnes amb els valors de la 
coeducació, és a dir, amb una visió d'igualtat 
sense estereotips de gènere.

T
erraferma neix el 1967 de la vo-
luntat d'un conjunt de famílies 
per oferir una resposta positiva 
a les inquietuds que plantejava 

l'ensenyament a les contrades de Lleida 
en aquell moment. Buscaven que els seus 
fills fossin educats d'acord amb les seves 
idees i conviccions.

Aquest centre educatiu d'Alpicat té 
una superfície de més de quaranta mil 
metres quadrats i compta amb diverses 
pistes poliesportives, un camp de futbol, 
un poliesportiu, diferents zones d'esbarjo 
i una zona per als pares, entre d'altres, tot 
envoltat de natura i amb la llum natural 
com una constant en tota la construcció. 
Els edificis estan totalment equipats amb 
les darreres tecnologies: aules multimè-
dia, pissarres digitals interactives a tota 
l'educació primària i digitals a l'ESO i BAT, 
cuina pròpia, servei de transport, etc.

L'ensenyament que s'ofereix s'inicia a 
primer de primària i acaba amb el darrer 
curs de batxillerat. L'educació infantil s'ofe-
reix al Col·legi Arabell, que és un centre ads-
crit al nostre. El nostre projecte lingüístic 
integra les llengües catalana, castellana i 
anglesa. L'escola ha triat des de l'inici l'opció 
del trilingüisme i el seu objectiu és formar 
persones que, en acabar els seus estudis de 
batxillerat, dominin perfectament el català, 
el castellà i l'anglès, a més de tenir com a op-
cional la llengua alemanya. Des dels primers 
cursos de primària, hi ha assignatures del 
currículum que s'ensenyen integrament en 
anglès i que posteriorment es desdoblen a 
l'ESO amb exàmens externs a final de curs 
per tal d'obtenir els corresponents títols 
oficials. Durant el darrer curs de primària 
i el primer d'ESO, s'ofereix la possibilitat 
d'estudiar un trimestre a Dublín amb pro-
fessors propis, cosa que implica viure amb 
famílies natives i assistir a centres públics 
i privats irlandesos. En cap cas es deixa de 
garantir el seguiment de les assignatures 
del nostre pla d'estudis durant aquest pe-
ríode. Altres activitats com l'hort escolar, 
els escacs, el teatre, l'esport extraescolar 
conformen, juntament amb les assignatures 
pròpies del currículum, un paquet educatiu 
molt consistent.
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Un dels trets d'identitat més característics 
de Terraferma és la implicació del pares en el 
projecte educatiu del seus fills i, en conseqüèn-
cia, del col·legi. Família i escola estableixen 
una relació bidireccional i tenen uns objectius 
comuns. Amb aquesta finalitat existeixen 
la tutoria, l'atenció personalitzada, els cur-
sos d'orientació familiar, les convivències de 
pares i fills, les reunions trimestrals, etc., ja 
que des del col·legi es considera clau que els 
pares siguin els principals educadors dels 
seus fills i, per la nostra banda, oferim tots 
els mitjans perquè això sigui possible. Els pro-
fessors atenen individualment les necessitats 
educatives de cada alumne i de cada família. 
Es tracta de conèixer bé cada nen, seguir de 
prop el seu rendiment i les seves capacitats 
i orientar-lo en les seves decisions. Totes les 
parts implicades en l'educació dels alumnes 
coincideixen a no conformar-se que els alum-
nes, els fills, obtinguin només bons resultats 
acadèmics o siguin professionals d'èxit. A més, 
volem formar persones solidàries, cíviques, 

respectuoses i treballadores, i preparem cada 
alumne per afrontar, amb llibertat, autonomia 
i responsabilitat, totes les circumstàncies que 
la vida li pugui presentar.

Terraferma pertany des de fa una dècada 
a la Institució Familiar d'Educació, una so-
cietat civil fundada a mitjan anys seixanta 
amb l'objectiu de promoure, dirigir i gestionar 
centres educatius. Compta amb tretze centres 
a Catalunya i les Illes Balears. Des dels inicis 
i a petició de les famílies que van promoure 
Terraferma, s'ofereix una formació cristiana 
i espiritual d'acord amb la doctrina catòlica. 
Aquesta formació està encomanada a la Pre-
latura de l'Opus Dei de l'Església catòlica.

El fet de vestir uniforme és un punt 
més de l'educació en virtuts que es viu a 
Terraferma; en aquest cas, la sobrietat i la 
igualtat en els vestits promouen la convi-
vència entre alumnes de diferents àmbits, 
objectiu bàsic al col·legi.

En resum, Terraferma és una institució 
educativa innovadora i humanista que 
contribueix a la millora de la societat a 
través de moltes famílies i professionals de 
l'educació, amb eixos claus com la persona 
i la seva formació, la integritat personal, 
el treball ben fet i un clima d'optimisme, 
confiança i col·laboració a través de l'aten-
ció personalitzada de cada alumne i de 
cada família. l
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EPA News

La European Parents Association (EPA) ha 
concedit el 3r Premi ALCUIN 2009 al Curs 
sobre Management de la Llar, presentat per 
la FAPEL a l’Assemblea General que va tenir 
lloc a Xipre els dies 20 i 21 de novembre 
de 2009. 

ALCUIN AWARD és un premi a l'excel·lència 
educativa que destaca el paper dels pares. El 
premi s’assigna a la millor iniciativa educa-
tiva d’acord amb cinc criteris: originalitat, 
contribució a l'educació, participació del 
pares, enfocament constructiu de les rela-
cions llar-escola i model educatiu de fàcil 
difusió a Europa. 
El curs premiat està adreçat a mares i pa-
res joves. És una iniciativa de l’Associació 
Insednetwork (International Network for 
Service Enterprises and Education Deve-
lopment) que té com a objectiu crear una 
cultura positiva de les professions de ser-
vei, ja que es tracta de treballs que reper-
cuteixen directament en les persones, que 
generen un estil de vida més humà i que 
contribueixen a crear una cultura de servei 
a la societat.
L’objectiu del curs és ajudar els pares a tenir 
un projecte de llar que asseguri un ambient 
de caliu acollidor. Fer llar és essencial per 
a l’estabilitat del matrimoni i per a l’edu-
cació dels fills. Una casa amb personalitat 
requereix cuidar-la bé i decorar-la amb gust 
i estil propi. Això implica establir prioritats, 
gestionar el temps i organitzar el treball. 
Els continguts s’enfoquen des de la com-

plementarietat, la corresponsabilitat i la 
professionalitat en la gestió de la llar. 
Insednetwork ha impartit el curs en diver-
sos centres educatius. Els pares participants 
han dit que el curs els ha donat una dimen-
sió nova i atractiva de la llar que no queda 
reduïda a les coses materials. Els temes 
els han ajudat a aconseguir harmonia a 
casa seva. Alguns han començat a parlar de 
molts temes i això ha evitat les discussions. 
D'altres s’han proposat millorar en coses 
que, per rutina, sempre feien de la mateixa 
manera. A tots els ha ajudat a organitzar-se 
millor, a reflexionar i a planificar junts.
La metodologia del curs aconsegueix 
d’aquesta manera que els participants re-
flexionin i que el pares comencin a crear 
una comunicació efectiva i comparteixin 
la presa de decisions. Es dóna una òptica 
constructiva de les relacions a la llar, que 
és aplicable a tot tipus de cultures, especi-
alment occidentals, perquè està dirigit a 
pares de família i en tots els països els pares 
volen una llar feliç per als seus fills.
En la difusió col•labora la IFFD (Internati-
onal Federation for Family Development), 
que treballa des de 1978 en la promoció i el 
suport a tot tipus d'iniciatives a favor del 
matrimoni i la família en el món sencer.
Si els pares es proposen tenir una llar acollido-
ra amb un clima de col·laboració, aquests efec-
tes positius es notaran a llarg termini en tots 
els àmbits socials. A més, la gestió d’una llar 
permet descobrir possibilitats d’enriquiment, 
personal i familiar molt interessants. l

CURS SOBRE 
MANAGEMENT 
DE LA LLAR
Adreçat a mares i pares joves. 

OBJECTIUS

Ajudar a tenir un projecte de llar 
que asseguri un ambient de caliu 
acollidor. Fer llar és essencial per 
a l’estabilitat del matrimoni i per 
a l’educació dels fills. 
Una casa amb personalitat reque-
reix cuidar-la bé i decorar-la amb 
gust i estil propi. Això implica 
establir prioritats, gestionar el 
temps i organitzar el treball de 
la llar. 

PROGRAMA

Tema 1:  Què és fer llar? 
És important? 

Tema 2: La gestió del temps.
Tema 3:  Significat i cura dels es-

pais i dels objectes de 
la casa: harmonia, ordre 
i neteja. 

Tema 4:  Alimentar-se bé passa per 
la cuina. 

Tema 5:  La roba: imatge personal 
i familiar que comunica.

PERSPECTIVA

Els continguts s’enfoquen des de 
la complementarietat, la corres-
ponsabilitat i la professionalitat. 
La gestió d’una llar ofereix grans 
possibilitats d’enriquiment tant 
personal com familiar. 
L’ordre i la neteja comuniquen 
harmonia i bon gust a la llar. 
La cuina influeix en la salut, 
en l’ànim, en la manera de veure 
el món i en les relacions amb els 
altres. 
La manera de vestir i el com-
portament manifesten la nostra 
personalitat. 

METODOLOGIA DEL CURS

5 sessions de 2 hores.
Qüestionaris que faciliten la refle-
xió personal i la presa de decisions.

20 EPA

José Manuel Prats, Carmen Domenech, Francisca Hernández, Antoni Arasanz.
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La fapel i el Consell Assessor de la CCMA

Ara fa un any que, 
juntament amb 20 per-
sones més, el Parlament 
em va elegir com a mem-
bre del Consell Assessor 
de Continguts i Progra-
mació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Au-

diovisuals (CCMA). En prendre possessió del 
càrrec, el president de la Corporació, Albert 
Sáez, ens deia: “Per defensar els mitjans públics 
necessitem estar molt atents al que la societat 
ens demana en cada moment, el servei que li 
hem de donar i l’aportació que hem de fer a 
la societat catalana. I crec que en aquest punt 
el Consell Assessor que avui pren possessió 
és una eina indispensable per ajudar tots els 
que estem a la Corporació a escoltar la socie-
tat, a palpar quines són les noves necessitats 
i els nous reptes”. Aquest consell completa 
l’estructura de la CCMA d’acord amb la llei d’11 

d’octubre de 2007 i entre les seves funcions 
hi trobem la de representar la pluralitat de la 
societat catalana, com apuntava el president. 
Per aquest motiu hi ha els sectors professi-
onals, els sectors educatius, les associacions 
cíviques, culturals i d’usuaris, i els treballadors 
de la mateixa CCMA. 

Per a la fapel, però, la funció més impor-
tant és la de proposar al Consell de Govern to-
tes les mesures o iniciatives que contribueixin 
a millorar la qualitat de la programació dels 
mitjans públics de la CCMA: TVC, Catalunya 
Ràdio, CCRTV Interactiva, Activa Multimèdia 
Digital, entre d’altres. Per facilitar la tasca del 
Consell, en aquest primer any, ens hem dotat 
d’un reglament de funcionament intern, hem 
visitat les seus de les empreses del grup i hem 
intercanviat opinions amb els seus directius. 
A més a més, hem creat tres comissions de 
treball per tal de fer més pràctica la nostra tas-
ca i estem estudiant i discutint els dictàmens 

que ens arriben, el contracte programa que ara 
s’ha de renovar i el llibre d’estil. Les reunions 
plenàries es duen a terme una vegada al mes 
com a mínim, a part de les trobades que cada 
comissió de treball cregui convenients. 

Algunes persones ens pregunten quina 
relació hi ha entre la CCMA i el Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC). Doncs bé, són 
dues entitats diferents: el CAC és l'autoritat 
independent de regulació de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, que té com a finalitat 
vetllar pel compliment de la normativa aplica-
ble als prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual, tant els públics (la CCMA, per 
exemple) com els privats. De fet, té potestat 
reglamentària, sancionadora i inspectora. Re-
tornant al Consell, no puc acabar aquest escrit 
sense fer referència al bon clima de treball i de 
relacions humanes que impera entre els seus 
membres, la qual cosa facilita força la missió 
que el Parlament ens ha encomanat. l

Jordi Viladrosa i Clau

Vicepresident de fapel 
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D'una punta a l'altre d'Europa, els pares 

volen protagonitzar l'educació dels seus fills

P
odria arribar a ser una afirma-
ció sorprenent per a algú, però 
sovint allò que és evident no és 
el més comú. Ja hem vist que 

darrerament tenim raons per sentir-nos 
diferents: els darrers a acceptar que estem 
en crisi, els darrers a reaccionar, els darrers 
a prendre mesures, els darrers a sortir de 
la recessió.

També sembla que, com a país, som els 
darrers a comprendre, a acceptar i a defen-
sar que l'educació dels fills és, en primer 
lloc, cosa dels pares.

Aquest fet es va tornar a posar de ma-
nifest a l'assemblea general de l'European 
Parents Association (EPA), que va tenir 
lloc el passat mes de novembre a Nicòsia, 
capital de Xipre.

Els representants de les Associacions 
de Pares i Mares del països d'Europa es 
reuneixen a l'Assemblea General per tal 
de compartir punts de vista, inquietuds i 

reivindicacions, entre d'altres. El contin-
gut de les conferències va tractar sobre la 
creativitat i la innovació, una de les línies 
mestres que des de la Unió Europea s'estan 
impulsant en aquest àmbit.

Els workshops, les activitats més par-
ticipatives i interessants pel que fa a l'in-
tercanvi entre els diferents països, es van 
centrar en cinc àmbits: family learning, 
preschool education, early language lear-
ning, empowerment of parents i parents' 
associations and european education. 
Aquest darrer va tenir un particular interès 
per la diversitat de models de participació 
dels pares en l'àmbit educatiu.

A continuació, s'indica un breu resum 
de tot el que s'hi va aportar. Cal que els 
pares, a través de les seves associacions i 
especialment de les federacions de pares, 
s'involucrin activament en el procés de 
presa de decisions i assoleixin diferents 
nivells segons la matèria i segons l'àmbit: 
informació (accés a la informació bàsica i, 

per tant, implicació en la presa de decisi-
ons), consulta (l'autoritat pública demana 
l'opinió a les organitzacions de pares per 
desenvolupar polítiques adients a la realitat 
i a les necessitats dels pares), diàleg (comu-
nicació entre autoritats i pares per construir 
a partir d'interessos mutus), participació 
(cooperació i aportació activa en els plans 
i polítiques desenvolupades) i col•laboració 
o partenariat (compartir responsabilitats 
en el procés d'agendes, decisions i imple-
mentació de polítiques).

Finalment, cal destacar l'acollidora for-
ma de ser dels xipriotes, un poble típic de la 
Mediterrània producte de la rica barreja de 
cultures que l'han configurat. Van compartir 
amb tots els assistents la peculiar situació 
geopolítica del seu país: un delicat equilibri 
diplomàtic entre Xipre i la República Turca 
del Nord de Xipre, que manté per la força 
una part del territori de l'illa mediterrània 
des dels anys 70. 

Com cada any, es van lliurar els premis 
ALCUIN, que volen reconèixer el paper dels 
pares en l'educació dels fills. Les associacions 
que pertanyen a EPA presenten projectes 
propis, en els quals es valora l'originalitat, 
la contribució a l'educació, l'implicació dels 
pares, la relació família-escola i la fàcil disse-
minació del projecte per a altres associacions. 
Enguany, van accedir a la fase final sis pro-
jectes procedents d'associacions de Finlàndia 
(sobre la implicació dels avis), Itàlia (sobre 
Internet), Alemanya (creació d'una oficina de 
pares), Àustrica (participació dels joves) i Es-
panya (gestió del temps de família). Aquest 
projecte, presentat per FAPEL, va merèixer 
un dels premis ALCUIN atorgats. l

Oferta per a anunciants 
En publicar un anunci rebrà de manera gratuïta un espai en la 
mateixa revista ubicat a la pàgina d’ofertes Fapelnews*.
*Oferta vàlida a partir del Fapelnews número 13.

Espai reservat 
per a la seva oferta i/o promoció.

Mida: 8,9 x 4,4 cm.
Color: tot color.

Contacte: Tel. 932 003 677 - Fax 932 007 619
Email: quarck@grupoquarck.com - www.grupoquarck.com

José Manuel Prats

Vicepresident de fapel
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Llibres

"L'escola contra el món"
Gregorio Luri, Ed. La Campana, 2008

L’escola contra el món 
és una crida a l’espe-
rança. Quan criticar 
l’escola i els mestres 
s’ha convertit en un es-
port, quan els profetes 
de calamitats són ve-
nerats pels mitjans de 
comunicació, el llibre 

de Gregorio Luri desemmascara tòpics, 
asserena els ànims i predisposa a l’acció. 
L’autor presenta alhora tres qualitats molt 
poc freqüents entre els que ara pontifiquen 
sobre l’ensenyament: té una sòlida forma-
ció filosòfica, coneix molt bé les escoles 
d’Europa i del món i parla des d’una llarga 
i satisfactòria experiència a l’aula.

Textos I Pretextos De Pedagogia 
1938-2008
Joan Triadú, Eumo Editorial
 

Aquest llibre és 
com una mo-
neda perquè té 
dues cares que 
no es poden se-
parar. En una 
d'aquestes cares, 
l'anomenada 
textos, reprodu-
eix parcialment 
un cert nombre 
d'escrits, la ma-

joria publicats; alguns que eren resposta a 
incidències d'una època llunyana, i altres, 
en bona part, encara actuals. Perquè la per-
manència de certes idees, en pedagogia, és 
més important que pretendre adaptar-les 
als anomenats signes del temps. L'altra 
cara del llibre consisteix a comentar, amb 
criteris que es valen de la perspectiva i de 
l'experiència, cada un dels escrits esmen-
tats. Aquesta part és, naturalment, inèdi-
ta i l'hem anomenada pretextos. Convé, 
doncs, confrontar totes dues cares, ara po-
sades de costat, i, parafrasejant Maragall 
i Foix -com qui no diu res-, que el vell i el 
nou es facin estimar amb l'enamorament 
jove i setanta anys de fidelitat.

Crònica de la Llei d'Educació de Cata-
lunya
Ramon Farré Roure
Fundació Jaume Bofill, 2009

La Fundació Jaume 
Bofill ha publicat la 
crònica de la trami-
tació de la Llei d'Edu-
cació de Catalunya 
(LEC), des dels orí-
gens en el Pacte del 
Tinell fins a la publi-

cació, passant pel Document de Bases, 
l'Avantprojecte i el Projecte de Llei.

Va considerar important disposar d'un 
text que donés compte de la tramitació de 
la Llei d'Educació de Catalunya, des dels 
orígens fins a la publicació al DOGC, de 
forma i manera que constituís un relat la 
lectura del qual servís per fer-se una idea 
precisa del que succeí durant aquest procés 
d'una llei tan important per al país.
Resum: Crònica de la tramitació de la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), des dels 
seus orígens en el Pacte del Tinell a la seva 
publicació, passant pel Document de Ba-
ses, l’Avantprojecte i el Projecte de Llei.

El text inclou les imprescindibles refe-
rències al Pacte Nacional per a l’Educació 
(PNE), fonament de la Llei; els posicio-
naments de la comunitat educativa i dels 
sectors socials i econòmics durant la llarga 
tramitació, iniciada l’any 2004 amb els 
primers treballs del PNE; i el reflex en 
l’opinió pública i la vida escolar.
S’hi veuen reflectits els canvis que la 
Llei ha anat patint mentre s’elaborava, 
i com els diferents grups socials s’hi han 
anat acostant o allunyant, a mesura s’hi 
introduïen modificacions fins arribar a 
quallar l’acord entre una part dels par-
tits del Govern (PSC i ERC) i CiU. També 
s’aprecia com es va anar trenant l’acord 
fonamental entre els dos principals partits 
de Catalunya.

El text dóna compte del debat al Parlament 
de l’informe del Consell Consultiu de la 
Generalitat de Catalunya i acaba amb la 
valoració dels agents socials, dels partits 
polítics i dels mitjans de comunicació es-
crits l’endemà de l’aprovació de la LEC.

http://www.auladeletras.net
Completo por-
tal dedicado a 
la enseñanza de 
las humanidades 
(literatura, len-
gua, historia…). 
Cuenta con varias 

secciones bien diferenciadas y comple-
tas: materiales (entre los que hay juegos 
interactivos y webquests), varios blogs 
(Cuaderno de clase, el más conocido), la 
revista y un aula virtual. “Un espacio de 
almacenamiento de materiales educativos, 
tanto estáticos como dinámicos, que se 
pone a disposición de todas aquellas per-
sonas interesadas en la enseñanza de las 
humanidades.”
Aula de Letras nació como un proyecto per-
sonal de José Mª González-Serna en 1998 
con la intención de “poner a disposición de 
un grupo de alumnos que no podían asistir 
regularmente a clase materiales de trabajo 
que les permitiesen superar la asignatura 
de Literatura. A medida que fue pasando 
el tiempo, la web inicial fue creciendo y en 
ella se han publicado trabajos de bastantes 
personas, tanto a través de la revista, apa-
recida por primera vez en 2003, como en 
el aula virtual que mantengo desde hace 
un par de años”.

http://infanciaytelevision.blogspot.com
¿LOS NIÑOS FRENTE A LA TELE O LA TELE 
FRENTE A LOS NIÑOS?

Aquest és el 
bloc de Miren 
Izaskun Pérez 
que, preocu-
pada per la 
influència de 
la televisió en 
els nens, sol 

publicar reflexions interessants. Temes 
com els continguts o la publicitat, a més 
d'enllaços a institucions que vetllen per la 
defensa del telespectador són alguns dels 
elements que poden trobar-se en aquesta 
pàgina. Tal com afirma l'autora "aquest 
bloc vol ser un fòrum de reflexió sobre un 
tema que preocupa a pares i educadors": 
l'ús que se li dóna a la televisió i els con-
tinguts que ofereix.

Webs




