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Fa uns dies, concretament a l’edi-
torial del fapelnews 4, us deia que 
passada l’aprovació de la LOE arri-
bava el moment de la veritat i, en 

aquell instant, em feia la pregunta que ara 
em torno a formular: serem capaços de dur 
a terme una llei catalana d’educació?
Aquest interrogant té una fonamentació i 
no és altra que les diferents respostes que 
ha tingut el document “bases per a una 
llei catalana d’educació”. Tots sabeu que hi 
ha hagut una manifestació i una vaga per 
part de la comunitat educativa de l’àmbit 
de l’escola pública. Ha durat vint-i-quatre 
hores, però és massa temps: les famílies 
no mereixen una situació com aquesta 
per temes que no són ferms, suposicions 
sobre el document, opinions sense cap 
mena de fonament, com la que diu que 
s’està privatitzant l’ensenyament de Ca-
talunya, etc. Tot plegat una suma d’inte-
ressos corporativistes i assemblearis que 
no condueixen a res. Heu de saber que un 
“reputat” sindicalista del ram de l’educació 
em confessava que li feia il·lusió anar a la 
vaga perquè ja feia anys que no n’havia fet 
cap. Sense comentaris.
Un dels punts que s’esgrimia era la no-
convocatòria de la Comissió de seguiment 
del Pacte Nacional per a l’Educació i, això 
era cert; des del 2 d’octubre de 2007 no 
s’havia convocat la Comissió de seguiment 
(a tall d’explicació diré que els membres 
d’aquesta comissió són els representants 
de les institucions que varen signar el Pac-
te Nacional per a l’Educació, i el nombre 
total d’institucions és de 20). Ara ja s’ha 
convocat (3 de març de 2008) i s’ha iniciat 
una nova etapa: la Comissió de seguiment 

farà un estudi seriós equiparant el que diu 
el Pacte amb el que dirà l’articulat de la llei 
catalana d’educació.
A l’inici de la sessió, amb simpatia, l’Hono-
rable Conseller Ernest Maragall em va dir: 
“Arasanz, comencem?”. La meva resposta 
va ser: “ENDAVANT!” (estàvem asseguts 
a les puntes de la taula).
Això té un calendari que s’inicia el mes de 
març amb la possibilitat de fer aportacions 
al document de bases de la llei. A partir 
del dia 15 d’abril, s’estudiarà l’articulat 
per veure si és coherent amb el que es va 
signar en el Pacte Nacional. Finalment, el 
Parlament de Catalunya serà l’encarregat 
de debatre amb més o menys intensitat i, 
en darrer terme, aprovar o no la llei cata-
lana d’educació.
Sense voler ser exhaustius, les temàtiques 
que tenen més rellevància són: els pro-
pis conceptes del Pacte (tenir clar què es 
diu), família i educació, alumnes, horaris, 
política de beques, servei públic d’educa-
ció (contracte programa), lliure elecció de 
centre, planificació educativa, coresponsa-
bilitat amb els ajuntaments, professorat, 
autonomia de centre i avaluació. Després 
de la sessió de treball de la Comissió de 
seguiment, podem afirmar que el Pacte Na-
cional és viu i que les diferents institucions 
tenen ganes de tirar endavant una llei que 
comença a ser molt necessària per al país. 
Oblidem la vaga, posem-nos a treballar i 
quan acabem, alegrem-nos pels nostres fills 
i filles. Esperem que tot vagi bé.
Per acabar aquesta petita editorial, vull 
donar les gràcies a les més de tres-centes 
persones que van assistir al Congrés del 
XXVè aniversari de la nostra federació. l
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XXVè Congrés 
de la fapel

Conclusions 
per a què les facin seves 
les administracions 
educatives 
Antoni Arasanz, president de fapel

El passat dissabte dia 16 de febrer 
es va celebrar el XXV Congrés de la 
Federació d’Associacions de Mares 
i Pares de les Escoles Lliures de 
Catalunya (Fapel). La fapel representa 
més de 140.000 famílies de l’escola 
concertada i privada no confessional, 
i té com a objectiu defensar el dret 
dels pares, tan vulnerat actualment, 
a escollir l’educació que desitgen que 
rebin els seus fills.
Durant la presentació de l’acte, el 
president de la fapel, Antoni Arasanz, 
va agrair la presència de l’Honorable 
Conseller, Ernest Maragall, de la 
presidenta de Cofapa, Mercedes 
Coloma, de Mercè Rey, presidenta 
de la Confederació d’Associacions 
Cristianes de Pares d’Alumnes de 
Catalunya, i de Diego Barroso, 
president de l’European Parents 
Association (EPA), així com la dels 
més de 300 assistents, entre els quals 
es trobaven destacats membres de 
diverses patronals i sindicats.
El lema del Congrés d’enguany va 
ser “L’educació catalana ara: la llei 
catalana d’educació. Perspectives 
de futur”. En aquest número de 
Fapelnews hem volgut fer un bon 
dossier per deixar constància 
de com es van desenvolupar les 
diferents aportacions d’aquesta 
jornada. El dossier comença per les 
conclusions a què es va arribar al 
final de l’acte. Segueix amb un resum 
de les bases sobre la futura llei que 
va comentar el conseller Maragall. 
A continuació, exposa les diferents 
opcions manifestades amb relació a 
aquest tema pels representants dels 
partits polítics en un taula rodona. 
Més endavant, parla de temes més 
concrets com el paper que poden 
representar les fundacions en el 
desenvolupament de les tasques 
docents de les escoles concertades, 
la situació actual en què es troba la 
problemàtica assignatura Educació 
per a la ciutadania, i la presentació de 
la Carta dels drets i deures del pares 
i mares d’Europa.

Les conclusions que podem treure 
de les diferents propostes sorgi-
des del nostre XXV Congrés no 
poden quedar en una lectura i res 

més. És tasca de tots nosaltres que tot allò 
que es va dir durant el Congrés tingui un 
ressò mediàtic que pugui arribar a quallar 
de tal manera que les administracions edu-
catives facin seves aquestes conclusions, 
que hem escrit entre tots.
És més, manifestem que els pares som 
els primers educadors responsables de 
l’educació dels nostres fills i filles. Ens as-
sisteix el dret fonamental que els poders 
públics garanteixin que aquesta educació 
es realitzi d’acord amb les nostres convic-
cions morals. Som els pares els qui tenim 
el dret i el deure d’escollir lliurement allò 
que ens sembli millor, sense intromissions 
totalitàries de ningú.
Entenem que l’estat no pot acontentar-se 
amb “concedir” una llibertat educativa; ha 
de posar en pràctica les condicions que 
ens permetran a tots gaudir-ne, sense 
cap mena de discriminacions. De fet, no 
podrem parlar de llibertat si no tenim els 
mitjans per exercir-la. Això és vàlid per a 
tots els drets socials i culturals i, especí-
ficament, per al dret a l’educació.
Davant les propostes i accions de les di-
ferents administracions en relació als dos 
temes que vam tractar: “Educació per la 
ciutadania” i “El programa Salut i escola” 
i, després d’un debat assenyat, exposem 

les següents conclusions:
En referència a la matèria Educació per 
la ciutadania:
1. Trobem a faltar un diàleg, ampli i obert, 
amb l’administració estatal. Aquesta man-
ca de diàleg ens porta a la pèrdua de la 
possibilitat d’un intercanvi de parers amb 
els representants de les famílies que podri-
en facilitar un consens sobre aspectes que 
són competències de les famílies.
2. L’aparició d’aquesta matèria ratifica un 
altre dels fracassos de la LOGSE, quan es 
deia que la transversalitat dels valors i 
les actituds formaria millor a l’alumnat. 
Aquests eixos transversals s’havien de tro-
bar a totes les matèries i la realitat és que 
s’ha fracassat també en aquest objectiu. Al 
mateix temps, tenim un estrepitós fracàs 
escolar, que arriba ja al 34% dels nostres 
alumnes d’ESO.
3. Estem d’acord que existeixi una assigna-
tura que aglutini certs continguts referits 
a la ciutadania, però no una matèria que 
incorpori l’ètica i l’educació afectiva, ja que 
pertanyen als criteris morals i religiosos 
dels pares i mares que són els primers 
educadors dels fills i les filles.
4. Els centres tenen dret a fer respectar 
el seu projecte educatiu i a percebre els 
ajuts per part de les administracions per 
a finançar l’educació i poder oferir una 
educació gratuïta, plural i de qualitat. Les 
federacions i confederacions de pares de-
fendran aquest dret a tots els centres.
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En referència al programa Salut i escola i 
als opuscles sobre educació sexual:
1. Entenem que els objectius del programa 
es podrien qualificar de benintencionats, 
però el contingut, les formes i l’exclusió 
dels pares i mares estan completament 
fora de lloc. No es poden posar en circu-
lació aquests temes sense parlar amb les 
famílies.
2. Els pares som els primers educadors 
dels nostres fills i filles i tenim la respon-
sabilitat de formar-los i informar-los de 
tot allò que pugui afectar la seva vida, la 
seva salut i el seu desenvolupament com 
a persones.
3. L’administració no pot i no té el dret 
d’incidir en la formació dels nostres fills 
i filles pel que fa als àmbits que afecten la 
seva intimitat.
4. L’administració ha de posar a dispo-
sició dels pares la formació i informació 
adients per tal que puguin afrontar amb 
coneixements i solvència la tasca educativa 
dels fills. Per aquest motiu, cal fomentar 
la formació de pares i mares per mitjà de 
les Ampas, i cal abordar una programació 
i uns continguts que permetin assolir el 
primer objectiu.
5. Les administracions, per mitjà del siste-
ma de salut o del sistema educatiu, no ens 
poden manllevar als pares el dret i deure 
d’educar els nostres fills i filles.
En referència a les bases de la llei catalana 

d’educació:
1. Creiem que ara és el moment de dur a 
terme canvis estructurals i de gestió en 
l’àmbit de l’educació bàsica i obligatòria. El 
nou Estatut i el Pacte Nacional d’Educació 
ho avalen.
2. Demanem al conseller i a la Conselle-
ria d’educació que no cedeixin davant de 
xantatges duts a terme per una minoria 
corporativista que no busca el bé del país 
i de la seva educació.
3. Defensem l’autonomia de centre i l’ava-
luació del professorat i del sistema. En 
cap cas entenem que es vulgui privatitzar 
l’educació ni l’ensenyament.
4. Correspon a l’Administració Educativa 
la programació i planificació d’una oferta 
suficient i plural de llocs escolars gratuïts, 
tant d’iniciativa pública com d’iniciativa 
social, que asseguri la llibertat d’elecció, 
l’equilibri territorial, l’equitat en l’accés, la 
pluralitat de projectes educatius en tots 
dos tipus de centre, i la qualitat de l’edu-
cació i la cohesió social.
5. Desitgem que l’oferta educativa com-
porti una formació integral que respecti 
la llibertat de consciència i les conviccions 
morals i religioses de les famílies. Per als 
pares i mares l’existència d’un caràcter 
propi de centre dóna la confiança de po-
der obtenir allò que desitgen per als seus 
fills i filles. 
6. Recordem al Govern de la Generali-

tat que la planificació educativa no pot 
condicionar el dret preferent dels pares a 
l’elecció del centre educatiu.
7. Demanem que no es posi cap programa 
o matèria en funcionament dins del siste-
ma educatiu obligatori abans d’informar, 
consensuar i elaborar el contingut amb els 
representants de les famílies que, en el cas 
del sistema educatiu, són les Federacions 
de Pares i Mares d’Alumnes.
8. Volem fer de la igualtat d’oportunitats 
una realitat, no una declaració d’intenci-
ons, per tant, proposem l’anàlisi i estudi 
del model de finançament del sistema edu-
catiu, de manera que la família esdevingui 
centre de decisió sobre les qüestions que 
afecten l’educació dels fills i les filles.
9. Un altre aspecte que entenem que fa-
cilita la pluralitat és la participació de les 
famílies per al millor funcionament dels 
centres sostinguts amb fons públics i, per 
això, demanem una especial potenciació de 
la formació i el finançament del moviment 
associatiu de pares i mares d’alumnes, per 
mitjà de les seves associacions, federacions 
i confederacions.
Des de la FAPEL demanem molt de seny 
a totes les institucions integrants de la 
Comunitat educativa. Les paraules que 
ara ens calen són: ètica, professionalitat, 
drets de l’educació, millora del sistema i, 
principalment, llibertat per dur a terme les 
millores que Catalunya necessita. l

Mercedes Coloma Mercè Rey Antoni Arasanz
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El conseller d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya, Ernest Maragall, 
va obrir el Congrés de la Fapel presen-
tant les bases per a la llei d’educació 
de Catalunya  que ha elaborat el seu 
departament i justificant la necessitat 
d’aquesta futura llei. Per al conseller, 
“no podem desaprofitar l’oportunitat 
única de millorar l’educació catala-
na, i per entendre on som i on anem 
tenim l’Estatut, la LOE i el Pacte per a 
l’Educació”.

Per al conseller Maragall, “no po-
dem desaprofitar l’oportunitat 
única de millorar l’educació ca-
talana, i per entendre on som i 

on anem tenim l’Estatut, la LOE i el Pacte 
per a l’Educació”. En aquests moments, 
la situació actual de la formació incideix 
directament en l’àmbit del desenvolupa-
ment social i econòmic del nostre país, i 
és crítica per millorar la competitivitat de 
Catalunya. És evident que, des d’aquest 
punt de vista, la situació actual de l’edu-
cació a Catalunya presenta certes man-
cances i deficiències, i cal treballar-hi 
per millorar-la en diversos aspectes. Per 

exemple, hi ha la necessitat de millorar 
l’èxit escolar de l’ensenyament obliga-
tori (el 28% dels alumnes no obtenen 
el graduat en ESO), així com la d’incre-
mentar la taxa d’estudiants d’educació 
postobligatòria, és a dir, FP o Batxillerat 
(el 61,5% dels alumnes d’entre 20 i 24 
anys que obtenen l’ESO continuen fent 
estudis postobligatoris a Catalunya; la 
mitjana europea és del 78% i l’objectiu de 
Lisboa per a l’any 2010 és el 85%).
Maragall va afirmar que “els últims 30 
anys hem patit canvis substancials, de 
manera que s’han de corregir els dese-
quilibris existents”. Va reconèixer que “és 

Retornar a l’educació el paper de definir 
el caràcter del país

El president de la fapel, Antoni Arasanz amb el conseller d’Educació, Ernest Maragall, abans de començar l’acte
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cert que en el sector hi ha un cansament 
de legislació, però creiem que cal cons-
truir un model educatiu català realista, 
positivista, ambiciós i autoexigent”, i 
fer-ho amb condicions de serietat, diàleg, 
respecte i la necessitat clara de “dur el 
ritme de la llei i no poder deixar res al 
marge”. 
Per al repte d’afrontar aquestes millores, 
la Generalitat de Catalunya ha pensat en 
la idoneïtat de dotar-se d’una llei d’edu-
cació pròpia. Diverses característiques 
estructurals fan aconsellable una nova 
llei: d’una banda, per primera vegada 
la Generalitat pot desplegar per llei un 
model educatiu propi (gràcies al nou Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya); d’altra 
banda, la fesomia de Catalunya, les seves 
necessitats i les seves perspectives de fu-
tur no són les mateixes que fa 20 anys. 
És evident que hi ha hagut canvis, tant 
socials com econòmics. En el primer cas, 
es tracta de canvis bàsicament demo-
gràfics, amb un repunt de la natalitat 
per l’arribada de nouvinguts. Pel que fa 
als canvis econòmics, estem immersos 
en la societat del coneixement, amb un 
gran impacte de canvis tecnològics, glo-
balització i nova economia. En aquest 
últim aspecte, Maragall va reconèixer que 
“durant uns anys, l’ocupació ha estat un 
adversari prou fort per a l’educació”. Pel 
que fa al tema de la immigració, el con-
seller d’Educació va afirmar rotund que 
“si no assolim que els nens nouvinguts 
estiguin al nostre batxillerat, a la nostra 
FP i a les nostres universitats haurem 
fracassat”. 
No es tracta, en cap cas, va voler 
tranquil•litzar l’auditor, “d’adoctrinar 
ningú, però els conceptes s’han d’afron-
tar” sota un principi irrenunciable: “el 
paper de la nostra llengua vehicular en 
l’educació”. “En tot cas” –va continuar el 
conseller d’Educació- “diem el que diu el 
Pacte per a l’Educació signat per la gran 
majoria de les parts del sector i, com ell, 
volem una escola pública d’excel•lent 
qualitat”.
Segons Maragall, “la futura llei ha de dir 
el mínim de coses i fer-les possibles totes, 
a més de gaudir del màxim de recolza-
ment. La llei ha d’entrar poc en elements 
pedagògics, ja que és un marc ample que 
introdueix tots els mecanismes perquè 
els centres puguin fer la seva el millor 
possible”. Segons el conseller, l’adminis-
tració vol que “cada escola tingui el seu 
caràcter” i “retornar a l’educació el paper 

de definir el caràcter del país” amb un 
sistema educatiu just, lliure i potent, en 
el qual “han d’actuar els drets dels pares 
en la millor participació en l’escola”. Per 
al conseller, aquesta serà una llei de país 
perquè persegueix tenir la millor forma-
ció dels nostres alumnes, autèntica base 
del futur humà, cultural i econòmic de 
Catalunya. 

Una llei completa i oberta
Segons les bases proposades, la llei d’edu-
cació de Catalunya, d’acord amb les com-
petències compartides vinculades a la 
regulació i garanties d’exercici del dret 
a l’educació, desplegarà les previsions 
de la legislació orgànica per esdevenir la 
norma que sigui la base des posteriors 
desenvolupaments reglamentaris a Cata-
lunya. En aquest sentit, la llei assumirà 
i desenvoluparà els preceptes orgànics i, 
si escau, bàsics de les lleis estatals LODE 
i LOE, sense repetir-los innecessària-
ment.
Sobre aquestes premisses, la llei d’edu-
cació de Catalunya elaborarà un cos legal 
coherent, complet i amb visió de futur 
que, entre altres coses:

• definirà els principis generals que 
inspiren el sistema i l’organització, la 
satisfacció del dret a l’educació i el paper 
i cooperació entre els diversos agents de 
la comunitat educativa.
•  determinarà com els centres educatius 
esdevenen els proveïdors de l’educació i 
fixarà les bases del que ha de ser el ser-
vei públic d’educació de Catalunya i les 
garanties derivades del principi d’auto-
rització administrativa.
• fixarà els principis generals de la re-
gulació del règim lingüístic en l’àmbit 
de l’ensenyament.
• donarà pautes i referents per a l’orga-
nització de l’acció educativa i els contin-
guts dels ensenyaments i assegurarà que, 
en el marc d’autonomia dels centres, els 
projectes educatius n’ordenin la gestió, 
la direcció, l’organització pedagògica i els 
continguts dels ensenyaments. 
• caracteritzarà la professió docent, es-
tablirà la funció pública docent a Cata-
lunya, adaptada a les necessitats dels 
centres, i també dissenyarà la carrera 
docent. 
• concretarà els drets i deures d eles fa-
mílies en el procés educatius. l

En portada

El paper de l’educació
Per al conseller Maragall, i tal com re-
cullen les bases presentades, l’educació 
és una de les eines bàsiques que poden 
obrir-nos o tancar-nos el futur. Sem-
pre ha estat així i, en conseqüència, la 
societat i les institucions catalanes han 
fet un gran esforç durant tot el segle 
XX, fins i tot en les pitjors condicions 
de la dictadura, per tenir una escola de 
qualitat. Aquest esforç s’ha intensificat 
en els darrers trenta anys de democrà-
cia i autonomia, en els quals s’ha bastit 
un sistema educatiu que ha fet possible 
l’escolarització de tots els infants i jo-
ves de Catalunya. Encertadament s’ha 
entès que aquest era el punt de partida 
bàsic per oferir les oportunitats vitals 
a què té dret tota persona, a partir de 
proporcionar a cadascú el màxim d’edu-
cació possible. 

Punts bàsics de les bases
• Per primera vegada la Generalitat 
pot desplegar una política educativa 
pròpia.
• La llei d’educació de Catalunya pos-
sibilitarà l’aplicació d’instruments per 
millorar l’èxit escolar.
• La llei d’educació de Catalunya facili-
ta mecanismes per a la reforma. No és 
una reforma en sí mateixa.
• Equitat (igualtat d’oportunitats) i 
excel•lència (igualar resultats per la 
zona alta).
• Autonomia, direcció i avaluació, amb 
direccions professionalitzades i un cos 
docent de la Generalitat amb carrera 
professional.
• Incidència sobre la formació inicial 
per tenir els millors docents.
• Un reconeixement social de la figura 
docent.
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A continuació de la intervenció del 
conseller d’Ensenyament, el Congrés de 
la fapel va donar la paraula als repre-
sentants dels partits polítics per tal de 
conèixer de primera mà la posició de 
cada un d’ells davant la futura llei cata-
lana d’educació. En la taula rodona van 
participar Carina Mejías (PPC), Carme 
Martínez (ICV-EUiA), Antonio Robles 
(Ciutadans), Irene Rigau (CiU), Daniel 
Font (PSC), moderats pel periodista 
Eduard Berraondo. ERC, també convi-
dada, no hi va enviar cap representant.

CIU
Va començar la ronda d’intervencions 
Irene Rigau, que després de donar l’en-
horabona per la feina feta per la fapel en 
aquests 25 anys de vida, en particular per 
la defensa d’uns valors i del pluralisme en 
el conjunt de la comunitat educativa, va 
afirmar que CiU se sentia copartícip de 
les bases proposades pel Departament 
d’Ensenyament. “Faig costat al conseller 
Maragall, va dir, però li demano que faci 
autocrítica”, tot i que hi ha un “marc que 
ens permet arribar al consens”. Va remar-
car que si “estem en condicions de fer una 
llei ara a Catalunya és per diverses raons”, 
i va enumerar les diverses tasques que la 
seva coalició va poder fer o va proposar 
durant els seus anys de govern de la Ge-
neralitat en pro de l’educació a Catalunya 
i els diferents elements que s’han aliat per 

fer d’aquest moment l’adequat a l’hora de 
pensar en la possibilitat de tirar endavant 
amb garanties una llei catalana d’aquestes 
característiques. 
La representant de CiU va dir que, per no 
allargar-se gaire, no havia d’afegir res més 
a l’opinió sobre les bases i la llei publicada 
en l’article de la revista fapel número 4, 
d’abans del passat estiu.
Irene Rigau va finalitzar el seu parlament 

dient que “de manera crítica, però serena, 
CiU no vol entrar en un tema de retrets 
sinó de futur, i el conseller ens trobarà 
com a primera força política al costat del 
govern si són capaços de fer una llei per 
a tot el país”. 

PSC
El representant del PSC, Daniel Font, d’en-
trada va reconèixer, com és evident, que 
la seva formació política està en aquest 
tema de les bases completament d’acord 
amb el conseller i el document presen-
tat. Tot i això, va voler emfatitzar algunes 
aportacions, com ara la que expressa que 
amb aquestes bases “es tracta d’establir 
un espai comú d’opinió” i que en matèria 
d’educació a Catalunya “cal fer una adap-
tació a la realitat d’avui, una realitat molt 
canviant en els últims anys”. 
D’aquesta manera, va resumir els objec-
tius buscats tot afirmant que “calen més 
recursos, però a més hem de garantir que 
aquests recursos esmerçats tinguin resul-

tats, és a dir, s’han de garantir les mesures 
que els facin eficients”. Per a Font, tenim 
nous vells reptes, com l’analfabetisme, i 

entendre’ls com un “anar més enllà del 
saber llegir i escriure” i la “batalla de la 
qualitat”. 

PPC
Al Partit Popular de Catalunya són escèp-
tics amb la futura llei, encara que no s’hi 
oposen frontalment. És la frase resum que 
va oferir Carina Mejías en finalitzar el seu 
ús de la paraula, que va iniciar agraïnt a 
la fapel l’organització d’aquest tipus de 
debats sobre temes educatius. 
Segons Mejías, “després de 10 anys de 
reformes educatives, les coses no han mi-
llorat gaire, com posen de manifest els 
recents informes PISA i Bofill i la petició 
de mesures concretes que ens fa la UE per 
evitar l’abandonament escolar”.
Per això, “des del PP som escèptics a que 
la nova llei sigui la solució, perquè no 
som partidaris de l’atomització, ja que 
és Europa la que ens diu que hem d’ho-
mologar els nostres objectius” i la nostra 
futura llei, pel que poden veure, “no va en 
el camí de la competitivitat, que és una de 
les exigències que marca Europa, amb els 
objectius de Bolonya pel 2010”.
Però el PP no vol ser absolutament crí-
tic, perquè no vol mantenir-se al marge 
d’aquest debat educatiu. Per això, han fet 
un elaborat anàlisi de les bases proposa-

La necessitat de fer una llei 
per a tot el país

Eduard Berraondo

Irene Rigau

Daniel Font
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des i “hem trobat que el començament 
no és prou profitós, perquè hi ha com a 
base el Pacte Nacional per a l’Educació, 
que per a nosaltres és paper mullat”, va 
dir la representant del PPC.
No només el punt de partida no els sembla 
gaire adequat, sinó que pensen que “hi ha 
altres problemes, com l’oblit dels contin-

guts, que són molt importants, i dels valor 
que han d’inspirar la llei”, va dir Carina 
Mejías, que afegí que “s’estableix una visió 
del centre educatiu com a proveïdor del 
sistema educatiu i això no ens agrada, per 
a nosaltres és molt important la família 
com a eix vertebrador de l’educació dels 
seus fills”.
La representant popular va preguntar si la 
nova llei “garanteix l’elecció de l’educació 
que volem donar als nostres fills”, i va afir-
mar que “per a nosaltres l’autonomia de 
centres està molt bé, però estem preocu-
pats per saber quins límits tindrà aquesta 
autonomia. En resum, per al PP les bases 
creen molts dubtes, obliden la família i el 
paper d’implicació i de responsabilitat que 
ha de tenir en l’educació dels fills; i també 
obliden la cultura de l’esforç i rebaixen els 
nivells d’exigència”.

ICV
Per a la representant d’Iniciativa per Car-
talunya-Els Verds, Carme Martínez, la llei 
d’educació “és un tema que està en el si de 
la societat catalana i s’ha d’abordar”.
Va dir que, contràriament al PP, “per a 
nosaltres l’objectiu de l’educació no és la 
competència, sinó l’equitat i la cohesió 
social”. I que l’abandonament del sistema 
educatiu, “és un punt prou preocupant 
com per plantejar-se què és allò que des 
de Catalunya podem fer”.
Com altres representants polítics a la taula 
rodona, va remarcar que “avui tenim un 
marc per a poder concretar una llei ca-

talana, amb el nou Estatut, una tradició 
important en temes educatius i de reno-
vació pedagògica, i un consens molt ampli 
que es concreta en el Pacte Nacional per 

a l’Educació”. Per a IC-V, aquest últim, el 
Pacte, ha de ser el punt de partida de la 
nova llei, que ha de recollir els criteris que 
s’hi plantegen. 
Els criteris que ha de seguir el model d’or-
ganització per donar solucions són: 
• ha d’assumir la responsabilitat de totes 
les administracions;
• ha de definir el servei públic: ens hem 
posat d’acord en quin és el model de servei 
públic;
• ha d’oferir autonomia als centres, perquè 
no es poden uniformitzar models d’orga-
nització de centres amb situacions tant 
diferents i canviants. La resposta educa-
tiva no pot ser la mateixa i l’autonomia 
nomes s’entén en el marc d’arrelament 
al territori; 
• de la permeabilitat de l’escola a l’entorn, 
se’n deriven altres...; 
• hi ha d’haver nous perfils professionals: 
avui l’escola no pot ser un espai on només 
hi ha mestres, alumnes i famílies.
Per finalitzar el seu parlament, Carme 
Martínez va assegurar que tot això no és 
possible “si la llei no recull els sistemes de 
finançament”.

Ciutadans
Per últim, va parlar Antonio Robles, de 
Ciutadans, que va afirmar que, per a 
aquesta formació política, “el error funda-
mental de esta ley es hacerla, porque todo 
lo que se pretende hacer en realidad no 
toca lo que se debe cambiar. Teníamos un 
sistema educativo mejorable, pero con la 
LOGSE destruímos un sistema educativo. 
Hoy no tenemos contenidos, disciplina, 
hábitos, responsabilidad. Los profesores 
están constantemente cuestionados, sobre 

todo en la pública, no tienen entusismo 
por la cultura y ya no confían en el site-
ma educativo que el gobierno les vaya a 
dar”.
Per això, segons Robles, “lo que primero 
deberíamos recuperar es la cultura”, alhora 
que denuncia que al govern “sistemática-
ment le interesa que el fracaso escolar no 
exista, pero a costa de rebajar contenidos, 
con lo que estamos llegando al analfabe-
tismo y estoy hablando de todos, pero en 
la educación pública la situación incluso 
está peor.”
Robles reivinca la situació que hi havia 
els anys 70 i 80, un temps en què “por 
ejemplo, no se tomaba el pelo a la família 
aprobando, en primaria, como se aprueba 
ahora”. 
Per a Ciutadans, aquestes bases, “están 
transitadas de lugares comunes y palabras 
mágicas, como autonomía. Pero yo no qui-
siera que cada centro tuviera autonomía 
para hacer lo que le diera la gana”. 
A més, a la formació política representada 
per Robles li preocupa l’adoctrinament a 
les escoles, i les bases proposades “ponen 
sobre el papel lo que pasa en las escuelas 
desde hace años: se está adoctrinando”. 
Per finalitzar, Antonio Robles va exposar el 
seu parer sobre el tema de la llengua vehi-
cular, que per a ells ha de ser de lliure elec-
ció, proposant un model trilingüe. “Si leen 
las bases verán muchas palabras mágicas, 
como cohesión social, pero si realmente 
queremos respetar la cohesión social, debe-
mos respetar la libertat de los ciudadanos 
en escoger la lengua en la escuela.    
Ciutadans assegura que “tener escuelas 
competentes y de calidad no quiere decir 
que no haya cohesión social e igualdad. 
Pero (...) hemos conseguido tener una 
escuela quizá igualitaria, cohesionada 
artificialmente, pero llena de analfabe-
tismo”. l

Carina Mejías

Carme Martínez

Antonio Robles
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Pepe Menéndez va exposar en una 
interessant ponència les línies mestres 
del paper de les fundacions en l’edu-
cació. A continuació, les exposem en 
forma d’abstracte. Lluís Vila-Abadal, 
membre de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions, en va fer la presenta-
ció.

Les fundacions han estat una eina 
tradicional de resposta social a 
necessitats benèfiques o reli-
gioses. A Espanya tenen el seu 

origen a l’antic règim i han passat per 
diverses vicissituds fins a la promulgació 
de la Constitució de 1978, que empara per 
primera vegada el dret de fundar (art. 34) 
i estableix el principi de legalitat (art. 53). 
S’ha de tenir en compte que l’objecte de la 
fundació ha de ser d’interès general.
El 1994 es promulga la llei espanyola de 
fundacions, on s’especifica que les co-
munitats autònomes tenen competència 
exclusiva en la matèria. Aquesta llei plan-
teja la següent definició de fundació: “Son 
fundaciones las organizaciones constitui-
das sin ánimo de lucro que, por voluntad 
de sus creadores, tienen afectado de modo 
duradero su patrimonio o la realización 
de fines de interés general” (art. 1 Llei de 
fundacions d’àmbit estatal).
Requisits necessaris per a la creació d’una 
fundació:
• Patrimoni com a condició sine qua non 
perquè tingui personalitat jurídica.
• Patrimoni afectat a la realització de fi-
nalitats d’interès general.
• Obligació de mantenir-ne la producti-

vitat i obligació de conservar-ne el pa-
trimoni.
• Paper del Protectorat del Departament 
de Justícia del Govern de la Generalitat 
(auditories).
Esquema de funcionament d’una fun-
dació:
• L’administració pública paga el sou del 
professorat per les hores curriculars a 
través del pagament delegat.
• L’administració pública també paga una 
quantitat a compte de despeses d’estruc-
tura.
• La llei prohibeix específicament el co-
brament de quotes obligatòries en con-
cepte d’ensenyament curricular.
• La llei estatal també prohibeix especí-
ficament que l’estat faci aportacions a 
entitats privades en concepte d’amor-
titzacions i inversions.
La situació actual en què es troben les 
escoles concertades és que el finançament 
públic no arriba a cobrir les despeses reals 

dels serveis que s’estan oferint a la gran 
majoria d’aquestes escoles concertades 
de qualitat. Per això, des de l’escola con-
certada s’han de cercar vies per cobrir les 
amortitzacions, les despeses de serveis 
educatius que queden fora de la docència 
directa, l’augment d’hores lectives, com 
són les activitats complementàries, i la 
previsió d’inversions que permetin no 
perdre qualitat educativa.
Com podem posar remei a aquesta situ-
ació? La solució actual ve de la mà de la 
creació de fundacions. De fundacions, n’hi 
ha de dos tipus: de propietat d’instituci-
ons religioses, regides pel Dret Canònic, 
i de titularitat civil, regides per les lleis 
espanyola i catalana. A l’hora de crear una 
fundació hi ha certs condicionants a te-
nir en compte, com a mínim tres: el caire 
voluntari i solidari de l’aportació que hi 
fan els pares, el concepte de pagament per 
serveis i aportació voluntària a la funda-
ció (la qüestió de les desgravacions), i la 

En portada

El paper de les fundacions en l’educació

El model d’iniciativa social
Josep Menéndez, Fundació Joan XXIII

Distribució de les fundacions espanyoles per àmbits
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manca de consens social sobre la claredat 
en la gestió.

Feblesa o oportunitat
La llei obliga les fundacions a consti-
tuir uns òrgans legals i democràtics de 
funcionament segons regles establertes 
sota el marc legal de les lleis espanyo-
les i catalanes. Moltes fundacions han 
esdevingut òrgans on les titularitats 
educatives poden agrupar membres del 
món intel•lectual, social, empresarial i 
d’altres tipus que representen l’esperit 
de la titularitat.
Així mateix, es plantegen certs elements 
estratègics: la transparència i rendició de 
comptes, amb especial importància de la 
transparència per a la construcció de la 
confiança social, i la presentació pública 
anual de les activitats, els projectes i els 
comptes a la comunitat educativa que 

rodeja l’escola són elements imprescin-
dibles i molt poderosos a l’hora de cercar 
aquelles aliances que l’escola necessita per 
poder oferir un autèntic servei educatiu 
de qualitat. A més, cal desenvolupar unes 
bones pràctiques.
Les fundacions són una bona oportunitat 

de lideratge social, atès que aporten una 
visió del món, una ètica i uns valors que 
les distingeixen d’altres opcions, a més de 
capacitat de construcció de comunitats 
educatives. Per això poden ser un “think 
tank”, ja sigui de l’entorn més proper o 
més general. l

Lluís Vila d’AbadalPepe Menéndez
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Educació per a la ciutadania

La formació moral és un dret dels pares 
Lluís Seguí, Director de l’escola Loreto Abat Oliba

En el tema sobre l’Educació per 
a la ciutadania el primer que 
cal fer és destacar la qüestió 
de fons: la llibertat d’educació. 

Aquesta llibertat és un dret dels pares 
que garanteix la Constitució i que un 
ordenament jurídic de rang inferior no 
pot desbaratar. Potser els darrers anys, 
la llibertat ha estat (i és) allò més ame-
naçat: la llibertat d’educació, de néixer, 
de llengua, de reunió amb fins religiosos 
(projecte de llei actualment al Parlament), 
d’elecció de centre, etc.
La formació moral és un dret dels pares, 
com hem dit, i és correlatiu a la llibertat 

d’educació. Fins i tot podem afirmar que 
el dret fonamental dels pares és el se-
güent: el dret a educar els fill segons les 
pròpies conviccions. Però educar és fona-
mentalment transmetre un significat (en-
cara que ja ningú parli d’això, com veiem 
sovint quan es parla d’educació). Volem 
tenir èxit en l’educació –per això, en prin-
cipi, es presenta un document de bases 
per a la nova llei catalana d’educació-, 
però prescindim del significat amb tota 
tranquil•litat, com si no fos important, 
el més important. I després demanem 
als alumnes que estiguin contents i que 
rendeixin acadèmicament, quan abans els 

hem reduït la vida de manera considera-
ble. És incongruent. Qui de veritat vulgui 
afrontar el tema del fracàs escolar haurà 
d’entrar en aquesta qüestió, tard o d’hora. 
D’altra manera, només anirem donant 
pals de cec, encara que potser encertem 
en alguna de les mesures concretes que 
proposem, és clar. 
En aquest context, ens preguntem què 
suposa l’assignatura d’Educació per la 
ciutadania. El primer que sorprèn és que 
sigui obligatòria. És una assignatura que 
tothom haurà de cursar, fins i tot en dife-
rents versions segons l’etapa educativa. 
En aquest sentit és un atemptat sense 
precedents contra la llibertat dels pares. 
Els seus defensors apel•len a principis 
morals, a certa educació cívica necessària 
en el jovent, etc., i neguen el seu contin-
gut adoctrinador.
La nostra institució, l’Abat Oliba, ha pre-
sentat un recurs d’inconstitucionalitat i, 
alhora, ha defensat el dret dels pares a 
objectar. Sabent que és una batalla llarga, 
pensem que la Constitució ens empara. 
Res més totalitari que un Estat que defi-
neix com ha de ser l’educació moral dels 
nens i nenes per damunt de la voluntat 
i de la llibertat dels pares i mares. Això 
recorda totalitarismes no massa llunyans 
en el temps.
El que ha fet la nostra institució no ha 
estat pensant només en els seus alumnes, 
sinó també en els alumnes de l’escola pú-
blica que no tenen opció. Ens sentim pro-
fundament solidaris amb l’escola pública, 
i gent de l’alçada del professor Gustavo 
Bueno s’ha oposat frontalment a tal in-

Lluis Seguí durant la conferència
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Fapel News (Catal n) (213 X 68) 6/3/07 18:09 P gina 1 
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tromissió de l’Estat en les consciències 
mitjançant una assignatura obligatòria. 
Ara tot just fa uns dies ens han denegat 
les mesures cautelars, però seguirem 
endavant.
És interessant que en l’argumentació de 
l’advocada de la Generalitat hi ha una 
gran insistència on els decrets catalans 
-que és el que hem dut als tribunals- no 
diuen el que nosaltres diem. Nega tant 
la ideologia de gènere com la pretensió 
d’adoctrinar moralment. És clar, la nega, 
perquè és massa fort acceptar aquesta 
terminologia en un estat democràtic –el 
mateix que, suposadament, ha de pre-
servar l’assignatura.
A un lector una mica atent li és suficient 
donar un cop d’ull als decrets –per no 
parlar dels llibres, etc.- per adonar-se 
del caràcter sectari i adoctrinador. Però 
l’administració ho nega.

En qualsevol cas, Educació per la ciutada-
nia no és l’únic problema ni el principal. 
Res ens impedeix educar, és a dir, seguir 
proposant un significant als nostres fills/
alumnes. Però, certament, això només és 
possible si es garanteix la llibertat d’ideari 
de l’escola d’iniciativa social.
El moment actual és de gran confusió i 
dificultat. Confusió ideològica que fa que 
es negui l’evidència. Però amb l’educació 
no es pot jugar. En aquest sentit l’escola 
catòlica té un gran repte, una gran opor-
tunitat: proposar més que mai la tradició 
cristiana a les famílies i els alumnes. No-
més proposant la pròpia tradició s’educa 
en llibertat i amb honestedat.
Certament que la pluralitat és un bé, i per 
això no volem homologar. Cadascú pot 
i té el deure d’escollir l’escola que reculli 
millor el que vol per als seus fills, però 
alhora cal que defensi la llibertat de tots 

a fer el mateix. Per això Educació per la 
ciutadania és un atemptat contra la lli-
bertat, i més quan els decrets pretenen 
tenir prioritat per damunt de d’ideari 
del centre.
El problema no és mai l’ambient on ens 
hem de moure, sinó la manca de proposta 
educativa. Un adult és aquell que és capaç 
de transmetre un significat a les gene-
racions futures. Alhora, el problema de 
moltes escoles catòliques i/o institucions 
que se’n diuen, és que no transmeten res. 
Caldria tenir el coratge de tancar-les, ja 
que si no acompleixen la seva finalitat 
educativa no tenen raó de ser, essent 
d’iniciativa social o de l’Església.
Només educa qui té autoritat, això és, qui 
sap el significat i és capaç de transmetre’l 
amb llibertat. Però defensar la llibertat és 
un deure de tots. Cal arriscar per a poder 
seguir educant. l

Roberto CaramazanaEl periodista Joan Piqué Manel Silva
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La Carta Magna de Drets i Res-
ponsabilitats dels Pares a Europa 
va ser presentada per la Europe-
an Parents Association (EPA), 

associació europea de pares i mares que 
representa a més de 200 milions de per-
sones i que té la seu a Brussel•les. Va ser 
l’abril de 1996 quan es va donar fer públic 
el contingut d’aquesta carta.
Diego Barroso, president de l’EPA, va es-
tar present al XXV Congrés de la fapel i va 
fer, en resum, la presentació dels punts 
fonamentals dels drets i deures dels pares 
a Europa que fa la carta i que reproduïm 
en aquestes pàgines. 
En aquesta Carta Magna s’observen els 
trets característics i definitoris que actu-
alment es troben a totes les Constituci-

ons democràtiques i que reprodueixen els 
continguts de l’article 26 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans. El dret a 
l’educació i a la llibertat d’ensenyament 
pertanyen als drets i llibertats bàsiques 
dels homes i als fonaments de la societat 
democràtica. L’educació de la persona és 
condició indispensable per a l’exercici dels 
drets civils i polítics. La capacitat per a 
utilitzar els drets personals requereix un 
saber i uns coneixements apropiats.
A partir d’aquesta Carta, l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa va 
redactar la Recomanació 1501, adoptada 
el 26 de gener de 2001 a la 8a sessió, on 
es fan una sèrie de reflexions i propostes 
que defineixen el paper que s’han d’exigir 
a les famílies i els centres d’ensenyament 

en l’educació de nens i nenes. La Reco-
manació assenyala que els pares són els 
primers educadors dels seus fills: “Tenen 
la responsabilitat i el deure d’establir les 
seves bases intel•lectuals i emocionals i 
de desenvolupar el seu sistema de va-
lors i d’actituds, tenint en compte que 
el futur de l’infant es troba molt condi-
cionat durant l’etapa escolar. També cal 
que exerceixin les seves responsabilitats 
com a pares d’alumnes. Pel que fa a les 
responsabilitats de l’escola, l’Assemblea 
reconeix que “l’estat, a través del sistema 
educatiu, ha de fer dels joves uns bons 
ciutadans i uns bons professionals, alhora 
que els ha de donar les bases d’un apre-
nentatge i desenvolupament personal al 
llarg de tota la seva vida.” l

Carta dels Drets i Responsabilitats 
dels Pares a Europa
Diego Barroso
Presidente de EPA (European Parents Association)

En portada

El gran auditori del CosmoCaixa es va omplir d'assistents al XXVè Congrés  de la fapel
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1. Els pares tenen el dret d’educar els 
seus fills sense discriminacions per 
motiu de color de la seva pell, orígens 
ètnics, nacionalitat, creences, sexe o 
situació econòmica. Els pares tenen el 
deure d’educar els seus fills en bé de 
la mútua responsabilitat i en un món 
humà.
2. Els pares tenen el dret del reconei-
xement de la seva primacia com a edu-
cadors dels seus fills. Els pares tenen el 
deure de criar els seus fills de manera 
responsable i no desatendre’ls. 
3. Els pares tenen dret al ple accés dels 
seus fills al sistema educatiu en base a 
les seves necessitats, capacitats i mè-
rits. Els pares han de comprometre’s, 
com a socis de l’escola, en l’educació 
dels seus fills.
4. Els pares tenen dret d’accés a tota 
la informació de l’escola relativa als 
seus fills. Els pares tenen el deure de 
proporcionar a l’escola dels seus fills 
tota la informació pertinent orienta-
da a assolir els objectius per als quals 

treballen en comú. 
5. Els pares tenen el dret d’escollir 
l’educació més d’acord amb les seves 
conviccions i amb els valors que assu-
meixin en l’educació dels fills. Els pares 
tenen el deure de realitzar opcions amb 
coneixement de causa i conscientment 
pel que fa a l’educació que els seus fills 
han de rebre. 
6. Els pares tenen el dret que el sistema 
educatiu respecti les seves arrels es-
pirituals i culturals quant a l’educació 
que s’imparteix als seus fills. Els pares 
tenen el deure d’educar els seus fills 
respectant i acceptant els altres i les 
seves conviccions.
7. Els pares tenen el dret d’influir en la 
política aplicada als seus fills per part 
de l’escola. Els pares tenen el deure 
de comprometre’s personalment amb 
l’escola dels seus fills, considerada com 
un element fonamental de la comuni-
tat local. 
8. Els pares i les associacions de pares 
tenen el dret de ser activament consul-

tats sobre la política adoptada per les 
autoritats públiques en tots els nivells.
Els pares han de tenir organitzacions 
representatives democràtiques en tots 
els nivells que els representen a ells i 
els seus interessos.
9. Els pares tenen el dret a l’assistèn-
cia material de l’estat per superar els 
obstacles financers d’accés a l’educació 
dels seus fills. Els pares tenen el deure 
de dedicar temps i a comprometre-s’hi 
personalment, per als seus fills i la 
seva escola, tot recolzant els esforços 
que fa l’escola per assolir els objectius 
educatius. 
10. Els pares tenen el dret d’obtenir 
una educació d’alta qualitat per part de 
les autoritats públiques competents.
Els pares tenen el deure d’ajudar-se 
mútuament per millorar les seves 
aptituds com a educadors principals i 
com a socis en la relació existent entre 
la llar i l’escola.

L’EPA desitja formular aquesta filosofia en la següent declaració de principis: 
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Escoles Freta
C/ Costa i Fornaguera 2-14
08370, Calella
Tel. 93 766 19 83
Fax. 93 766 28 19

Passeig de Rocafonda 45-47
08304, Mataró
Tel. 93 790 47 58
Fax. 93 790 63 06

E-mail: escolesfreta@freta.cat 
Web: www.freta.cat 

Escoles Freta
Un referent educatiu per al Maresme

Fa més de quaranta anys que Marisa 
Abadia Moneo va fundar les Escoles 
Freta. En tot aquest temps, tant el 
centre de Mataró com el de Calella 
s’han convertit en un referent educatiu 
per al Maresme i les comarques veïnes.

La història de les Escoles Freta 
es remunta al principi dels anys 
seixanta, quan es va posar en 
marxa a Mataró un centre que, 

en aquell moment, es dedicà a impartir 
cursos d’idiomes i estudis administra-
tius, omplint d’aquesta manera el buit 
que existia a la ciutat.

Dos centres, una mateixa filosofia
Ja consolidada, a partir de 1972, l’escola 
comença a impartir Formació Professi-
onal fins que, amb l’entrada en vigor de 
la LOGSE l’any 1993, configura l’actual 
oferta educativa, que inclou Ensenya-
ment Secundari Obligatori (ESO), Bat-
xillerat i cicles formatius tant de grau 
mitjà com superior. Avui estudien a Freta 
Mataró prop de 600 alumnes.
Pel que fa a Freta Calella, es va inaugurar 
el curs 1975/76 com a centre de Forma-
ció Professional i Escola d’idiomes. L’any 
1994 posà en marxa una oferta integral 
impartint educació infantil, educació 
primària, ESO, Batxillerat i cicles for-
matius. Ara hi estudien prop de 1.200 
alumnes.

L’ideari
A l’hora de definir la filosofia de treball 
de les Escoles Freta, hem de parlar de 
centres laics, plurals i democràtics, d’es-
sència catalana però oberts a l’aprenen-
tatge d’altres llengües i molt actius en 
els mètodes i en l’adopció dels avenços 
tecnològics. Aquestes línies directrius 
es plasmen en una especial atenció a la 

diversitat i la individualitat de l’alumne 
i en una política que mira d’impulsar 
tant l’aspecte acadèmic com el dinamis-
me i l’adquisició d’hàbits de treball i de 
convivència. En aquest sentit, la manera 
de treballar de les Escoles Freta té molt 
present totes les vessants que influei-
xen en la formació de l’alumne, fet que 
les ha portat no només a disposar d’un 
equip docent de primer ordre, que s’en-
gresca i s’implica en la tasca educativa, 
sinó també a invertir per dotar l’escola 
dels mitjans tecnològics més avançats 
que ajudin l’alumne a aprendre, a for-
mar-se com a persona i a preparar-se per 
afrontar la seva realitat social. Un bon 
exemple d’aquesta vocació és el caràcter 
multilingüe de Freta, on l’anglès s’estu-
dia des dels dos anys i es fa servir com a 
llengua vehicular d’algunes matèries. En 
aquest sentit, és una escola que treballa 
per aconseguir la plena competència en 
català, castellà i anglès, de manera que 
els alumnes surtin amb la màxima capa-
citació per al seu idioma.

Tracte personalitzat
Un dels trets característics de les Esco-
les Freta rau en els mecanismes d’orga-
nització i en l’estructura interna, que 
s’han traduït en una acció de tutoria molt 
eficaç i en la implicació dels professors 
en activitats de tota mena (culturals, 
esportives, solidàries, etc.) realitzades 
als dos centres. La relació entre l’alum-
ne i l’escola va més enllà dels aspectes 
purament acadèmics. Encara que s’han 
incorporat sistemes com el desdobla-
ment de les classes i els grups reduïts 
per oferir una educació capaç d’adaptar-
se a l’alumne, no es circumscriuen a les 
quatre parets dels centres, sinó que es 
preocupen de detectar i solucionar altres 
possibles problemes que es parlen a les 

F
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classes i també s’aborden ràpidament 
gràcies a un contacte estable i directe 
amb les famílies.

Perspectives
De cara al futur, l’equip directiu de les Es-
coles Freta aposta per mantenir la seva 
política d’innovació i de millora continua, 
especialment en el camp dels cicles forma-
tius, doncs sempre ha cregut que aquest 

tipus de formació és molt viva i ha d’es-
tar molt adaptada a la realitat laboral. En 
aquesta línia s’han fet fortes inversions 
per dotar l’escola de nombrosos i moderns 
equips informàtics, d’aules de tecnologia 
multimèdia i de sistemes de traducció 
simultània a la sala d’actes, per posar al-
guns exemples. Al mateix temps, l’equip 
està sempre pendent d’esbrinar quin és 
el professional que demana el mercat per 

formar els seus alumnes en els diferents 
cicles formatius que s’imparteixen, tant 
de grau mig (gestió administrativa, infer-
meria, farmàcia, informàtica) com de grau 
superior (educació infantil, administració 
i finances, higiene bucodental, documen-
tació sanitària, laboratori de diagnòstic 
clínic). A més, disposen d’una borsa de 
treball que permet als alumnes iniciar la 
seva carrera professional. l
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Fundació pedagògica El Brot
Especialitat en dislèxia i TDA
Escola d’ensenyament obligatòria
Centre de reeducació i diagnòstics
Estudi i formació
Publicacions

Can Casas
C/ Major, 41
08970, Sant Joan Despí
Tel. 93 477 11 95
Fax. 93 373 02 15

E-mail: fundacio@elbrot.es
Web: www.elbrot.es

Fundació Pedagògica El Brot
Un ensenyament singular únic a Espanya 
que ha complert 35 anys

La Fundació pedagògica El Brot és 
una entitat privada, sense ànim 
de lucre, creada principalment 
per a donar suport i atendre el 

nen o adolescent que pateix trastorns en el 
seus aprenentatges i, de manera especial, 
la persona que està afectada de dislèxia. 
L’any 1972, ja n’ha fet 35 anys, Maria 
Antònia Figuerola i Maria Pàrraga, van 
crear un centre de reeducació amb equips 
pedagògics orientats a nens amb dificul-
tats, especialment nens amb dislèxia, i que 
treballaven fora de l’horari escolar.
Després de diagnòstics i reeducacions 
realitzades a més de 700 afectats, el curs 
1989/90 s’opta per una més alta especia-
lització, deixant de banda algunes tasques 
de lleure, i s’obre l’escola per a dislèxics, 
la primera i encara única escola d’aquest 
tipus que hi ha a Espanya. Aquest primer 
curs imparteix classes a 6 nens. Actual-
ment, l’escola té 70 alumnes, entre els de 
primària i els de secundària.
Com que la iniciativa estava agafant una 
gran volada, l’any 1991 es crea la Fundació 
El Brot per englobar totes les diferents 
tasques que els equips pedagògics duen 
a terme a més de l’escola d’ensenyament 

obligatòria, és a dir, el centre de reeducació 
i diagnòstics, les adreçades a l’estudi i la 
formació i les publicacions. 
Atenent la petició d’un grup de famílies de 
Madrid, Maria Antònia Figuerola i Maria 
Pàrraga han entrat a format part del pa-
tronat de la Fundación Aprender d’aquella 
ciutat, que intenta crear un Brot a Madrid 
per dur-hi a terme la tasca que s’està fent a 
Sant Joan Despí. Un fet remarcable d’en-
guany és que la Fundació està organitzant 
el simposi “La recerca de camins cap a una 
bona educació” (veure article adjunt) que 
se celebrarà durant els dies 23, 24 i 25 de 
maig amb l’objectiu general d’oferir un 
espai de reflexió i formació on plantejar 
què és el més bàsic que la pedagogia mai 
ha d’oblidar com a referent.

L’escola
L’escola El Brot és una escola de primària 
i secundària decrolyana (és a dir, basada 
en el sistema pedagògic del doctor belga 
Ovide Decroly), cíclica, d’ensenyament in-
dividualitzat, oberta a tots els nens i nenes 
de 6 a 16 anys, amb possibilitats d’arribar 
fins els 18 si és precís, que vulguin o ne-
cessitin un ensenyament singular.
La pedagogia que s’hi fa facilita l’ensenya-
ment a alumnes amb dificultat en la lecto-
escriptura, especialment els dislèctics. A 
l’escola es potencia la preparació del nen 
per a la vida, tenint com a model i base 
d’entrenament la pròpia, sense la pressió 
d’uns programes donats, amb un nombre 
reduït d’alumnes per classe (10 o 12 com 
a màxim), atenent amb tot rigor els nens 
amb dificultats en la lectoescriptura i valo-
rant el rendiment de cada nen/a de forma 
contínua i personalitzada, sense exàmens 
periòdics i puntuals.
L’orientació que promotors i mantenidors 
han donat a l’escola és ben original i marca 
un tret diferencial: en ella no hi ha lloc per 
a la desil•lusió, tothom té dret a l’oportu-
nitat de tirar endavant, a aprendre, a ser 
un membre participatiu de la cultura del 
seu país i ajudar a fer un món millor, ple 
de valors i sentit de viure’l. l

B
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Si alguna cosa han après en aquests 35 
anys en El Brot, és que per poder par-
lar de dificultats d’aprenentatge s’han 
d’oferir espais de reflexió i formació on 
poder plantejar què és el més bàsic que 
la pedagogia mai ha d’oblidar com a re-
ferent. És per això que el simposi que 
han organitzat no es planteja a partir 
del nen amb dificultats, sinó a partir de 
quins elements són essencials per a po-
der garantir un aprenentatge global i de 
qualitat per tal d’ajudar a tots els nens i 
nenes, però principalment a tots aquells 
que tenen risc de fracàs escolar.
Per això, la Fundació El Brot creu ne-
cessari poder parlar d’educació infantil, 
del joc, dels hàbits, de la motivació i de 
tants altres temes. Creuen que cal donar 
sentit a l’infantesa i volen apostar per 

models d’ensenyament i per pedagogies 
que potenciïn al màxim els nens. A El 
Brot afirmen que cal conèixer els nens i 
les nenes, però també que cal acceptar-
los com a éssers diferenciats i únics en sí 
mateixos i, per això, en aquest simposi, 
es volen “replantejar l’ensenyament que 
impartim i la seva idoneïtat”, tot rebut-
jant “receptes pedagògiques i varetes 
màgiques però reivindicant una manera 
d’ensenyar determinada on hi hagi una 
implicació total per part de tots”.
Així, durant els dies 23, 24 i 25 de maig, 
a Sant Joan Despí es parlarà i debatrà 
entre altres temes de:
• del joc com a porta al món social.
• el parvulari com a bressol d’aprenen-
tatges.
• què són, quan i com hem de treballar 

els hàbits.
• la cultura de l’alimentació.
• l’aprenentatge és també motivació, 
interès, curiositat i estímul.
• què és ser mestre? Què s’ha d’aprendre? 
Quin lloc ha d’ocupar l’escola a la vida 
dels infants? L’èxit dins l’escola.
• nens abandonats?
• La crisi de la família: perill i esperan-
ça.
• L’art com a eina educativa: “la pota que 
li falta a la cadira”.
• L’alumne amb dificultats dins l’escola 
i la família.
• i, finalment, la presentació del projecte 
“Preaprender en el colegio”. l

La recerca de camins cap a una bona educació

Les nostres escoles
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Fundació Privada Escoles Fonlladosa
C/ Fonlladosa, 5-7
08380, Malgrat de Mar
Tel. 93 761 05 96
Fax. 93 765 51 08

Passeig de Rocafonda 45-47
Tel. 93 790 47 58
Fax. 93 765 51 08
08304, Mataró

Web: www.escolesfonlladosa.com

Escoles Fonlladosa
Recuperar valors fonamentals per a la formació de la persona

Escoles Fonlladosa, de Malgrat 
de Mar, és un petit Centre d’una 
línia on s’imparteix Educació In-
fantil, Educació Primària i Edu-

cació Secundària Obligatòria (ESO). És una 
escola laica, catalana i concertada, que res-
pecta i estimula la llibertat de l’alumne/a 
sense fer cap mena de discriminació in-
dividual ni social. Aquest contingut ide-
ològic, inspirat en la Declaració Universal 
dels Drets Humans de les Nacions Unides, 
és el que mou la Direcció i el Claustre de 
Professors a treballar contínuament els 
valors i la formació humana amb els nos-
tres alumnes.
Cada vegada notem més que els valors 
com el respecte, la solidaritat, la toleràn-
cia, etc. van minvant. Creiem que això és 
un problema de la societat en què vivim 
actualment. L’Escola no només intenta 
assolir un objectiu acadèmic, sinó que 
també lluita per a què els/les alumnes 
recuperin els valors fonamentals per a la 
formació de la persona, però no podem 

fer-ho sols. Necessitem més implicació i 
col•laboració de les famílies. Ha d’existir 
una línia d’actuació més coherent entre 
els pares/mares i el centre. Sense aquest 
treball conjunt, la feina que realitzem a 
l’escola no servirà de res.
L’any 1994 vam rebre el premi Baldiri 
Reixach que atorga la Fundació Jaume I 
en reconeixement a la nostra tasca com a 
centre d’ensenyament a Malgrat.
Igualment, la nostra escola ha tingut un 
paper destacadíssim en el món de l’esport, 
tant a la comarca com nacionalment, i ha 
arribat a competicions de finals de Catalu-
nya en la pràctica del bàsquet i l’handbol.
En aquest curs 2007-08 tenim 344 alum-
nes i un claustre format per 28 professors. 
Aquestes quantitats ens permeten por-
tar a terme un tractament i seguiment de 
l’alumnat molt individualitzat. 
Un dels fets que més ens enorgulleix 
d’aquesta escola és que ja hem pogut ce-
lebrar el seu centenari i que, des de la seva 
fundació, aquest centre ha destacat perquè 
representa una línia d’escola laica i avan-
çada. Aquesta petita gran història queda 
representada pel pas del seu fundador i 
dels següents mestres que han tingut un 
pes decisiu en el tarannà de l’escola: Fran-
cesc Fonlladosa i Regí, Josep Planagumà, 
nomenat director el 1922 i que va donar 
un impuls enorme a l’escola gràcies als 
seus mètodes de pedagog, “Doña” Maria 
Torrell i Rovira, Josep Ragull i Vilaró i Pere 
Ragull i Castellà. L’any 1997 el Sr. Pere 
cedeix el càrrec al seu fill, Josep Ragull 
i Bachiller, actual director de les Escoles 
Fonlladosa.
Amb els estudis de l’ESO, que vàrem co-
mençar l’any 1995, es produeix un canvi 
molt important al centre. Passem a tenir 
alumnes fins als 16 anys, fet que cons-
titueix un canvi molt significatiu, amb 
noves experiències, noves dificultats, no-
ves situacions, però tot ens va enriquint i 

F
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ens va formant a nosaltres mateixos, els 
professors.
Ara, als inicis del segle XXI, amb una 
plantilla àmplia de professors, com mai 
no havíem tingut, l’atenció i els serveis 
que podem donar són molt més amplis. Es 
fa un seguiment molt més individualitzat 
de l’alumne/a. L’acció tutorial és intensa, 
però també ens hem hagut d’adaptar als 
temps actuals, amb noves formes de funci-
onar de les famílies, noves inquietuds dels 
alumnes, noves situacions per lluitar, però 
continuem al servei de les famílies i dels 
alumnes amb moltes ganes i amb molta 
motivació. Tot amb la finalitat que la tasca 
pedagògica que estem duent a terme sigui 
el més efectiva possible.

En aquests moments
Fa més de 10 anys, amb la implantació de 
l’ESO i el canvi de direcció, hem apostat 
clarament per l’aprenentatge de la llen-
gua anglesa i de les noves tecnologies de 

la informació. Per aquest motiu, des de 
P3 fins a 4t ESO els alumnes reben for-
mació d’anglès i d’informàtica en grups 
partits, i aconseguim així un seguiment 
individual precís i productiu. El mateix 
fem quan es tracta de les matèries vehicu-
lars (llengua catalana, llengua castellana 
i matemàtiques).
Entenem que la nostra feina no es pot 
realitzar sense la connexió alumnat/pro-
fessorat/pares. Les entrevistes són cons-
tants al llarg de tot el curs: a Infantil i 
Primària se’n fan dues de fixes (final de 
1r i 3r trimestres) i a Secundària se’n fan 
tres que coincideixen amb el lliurament de 
butlletins. A part d’aquestes entrevistes 
segures, el professor, els pares o el mateix 
alumne en poden sol•licitar tantes com en 
cregui oportunes.
Fa dos cursos acadèmics que, amb la fi-
nalitat de garantir aquesta comunicació, 
disposem d’una intranet que permet una 
excel·lent i ràpida comunicació. l

Les nostres escoles
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Unes 6.000 persones es van donar 
cita el passat 27 de gener a la tercera 
edició de la trobada “Per la vida, la 
família i les llibertats” promoguda per 
Pacte per la Vida i la Dignitat (PPVD). 
Una iniciativa ciutadana que agrupa 
més d’un centenar d’entitats, tant 
cristianes com aconfessionals.

1. Promoure, sostenir i defensar el principi 
de llibertat d’educació i el dret prioritari 
dels pares a triar el tipus d’ensenyament 
que desitgin per als seus fills.
2. Defensar els drets de l’ensenyament lliu-
re i autònom d’acord amb la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
3. Vetllar pel prestigi dels centres 
d’ensenyament, que ens ajuden a educar 
els nostres fills i filles.
És per tot això que avui som aquí, i és per 
això que estem mobilitzats en defensa dels 
drets de les famílies, dels drets dels pares i 
mares en l’educació dels nostres fills.”
A continuació, Arasanz va lamentar la 
falta de llibertat, malgrat la satisfacció 
dels representants dels governs central i 
autonòmic per les seves polítiques educa-
tives: “Diuen que hi ha llibertat! (…) Quan 
el sistema escolar està dividit clarament 
en dos sectors, privat i públic, produeix 
una discriminació en l’exercici de la lli-
bertat d’elecció d’escola, perquè només 
les famílies benestants i el president 
Montilla poden triar. A Catalunya no hi 
ha gratuïtat i això ha estat reconegut pels 
nostres governs en el Pacte Nacional per 
a l’Educació.”
Així mateix, va explicar que en el cas de 
Catalunya “el control ideològic i adminis-
tratiu de l’Estat tendeix sempre a provocar 
una pèrdua d’autonomia dels centres. Això 
tampoc és llibertat, ja que desapareix la 
pluralitat i la llibertat d’educació.”
Durant el seu parlament, Antoni Arasanz 
va insistir en el dret a escollir dels pares, 
amb un autèntic pluralisme escolar com 
a fonament d’una educació de qualitat. 
Això no serà possible mentre el govern no 
renunciï a les obsessions normatives i al 
seu excessiu intervencionisme, especial-
ment en temes com la manipulació de la 
religió en l’ensenyament, els continguts 
d’Educació per la ciutadania i els fulletons 
d’Educació sexual. 
Després va passar a comentar les tres exi-
gències per a un sistema educatiu eficaç:
1. Aconseguir que els pares s’involucrin 

en el procés de formació dels fills, assolint 
una veritable col•laboració entre escola i 
família.
2. Facilitar que els professors arribin a un 
alt grau d’excel•lència intel•lectual i ètica.
3. Assegurar l’autonomia de les escoles, 
basada en un projecte de centre cohe-
rent, tolerant i respectuós amb els drets 
de l’home que es reflecteixi en el caràcter 
propi del centre.
Tot això, segons Arasanz, requereix 
una política educativa flexible i capaç 
d’adaptar-se ràpidament a les noves ne-
cessitats. I aquesta política no es fa. Per 
això, “diem que l’obsessió per imposar un 
model escolar únic atenta contra la lliber-
tat individual i social, i contra la pròpia 
eficàcia de l’educació. (…) El model únic 
d’ensenyament, que propugna una escola 
pública, única i laica sotmesa a les ideolo-
gies, està ancorat en el passat: la societat 
es mou cap a una creixent pluralitat ideo-
lògica i cultural.”
Per finalitzar la seva intervenció, Anto-
ni Arasanz va recordar als responsables 
educatius els principis que per a Fapel són 
irrenunciables:
• La llibertat d’educació, que ha d’incloure 
una lliure elecció de centre i respectar al 
màxim la llibertat de les persones.
• La qualitat de l’educació basada en la 
pluralitat educativa de centres i de pro-
jectes educatius.
• La necessitat que tots els centres, públics 
i d’iniciativa social, recolzin el caràcter 
propi del centre.
Arasanz va concloure que “el que està en 
joc és el futur del nostre país enquadrat 
en una democràcia moderna.”
El discurs del president de la Fapel va ser 
aplaudit amb gran entusiasme pels par-
ticipants a l’acte. Una altra mostra més 
del gran interès que els pares tenen per 
l’educació dels seus fills i de la necessitat 
que senten d’unir els seus esforços per 
defensar els seus drets i responsabilitats 
com a primers educadors dels fills. l

Tercera edició de la trobada “Per la vida, la família i les llibertats” 

Defensar els nostres drets

Malgrat que els promotors 
de la trobada van defen-
sar que es tractava d’una 
reunió de gent del poble, 

com va recordar Manel Silva, que va fer 
de mestre de cerimònies, polítics de pri-
mera fila van voler mostrar el seu suport 
a l’acte. Entre ells es trobaven el president 
del Partit Popular de Catalunya, Daniel 
Sirera, acompanyat de Dolors Nadal, cap 
de llista per Barcelona, així com el se-
cretari general del PP al Congrés, Jorge 
Fernández Díaz. De CiU va acudir Josep 
Antoni Duran Lleida, secretari general 
de la formació, tradicionalment vinculat 
amb aquests temes.
Durant tot el matí van prendre la parau-
la alguns membres de Pacte per la Vida i 
la Dignitat com Daniel Arasa, president 
del Grup d’Entitats Catalanes (GEC) de 
la Família, la doctora Dolors Voltas, diri-
gent de Pro Vida a Catalunya, Josep Maria 
Alsina, rector de la Universitat Abat Oli-
ba, Antoni Arasanz, president de la Fe-
deració d’Associacions de Pares d’Escoles 
Lliures (Fapel), i Josep Miró, president 
d’E-Cristians.
Cadascun d’ells va exposar la seva particu-
lar visió en defensa de la vida, la família i 
les institucions fonamentals de la socie-
tat (matrimoni, paternitat, maternitat i 
filiació), així com de l’educació, la justícia 
social i les llibertats del ciutadà.
Respecte a la llibertat d’ensenyament i a la 
funció que Fapel fa dintre de la comunitat 
educativa en aquests moments, Antoni 
Arasanz va recordar els motius de la seva 
presència ena aquest acte:
 “A la Fapel tenim tres finalitats, que son:



23




