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a el tenim aquí. L’avantprojecte de
la llei d’educació de Catalunya ha
arribat fent soroll i no ens agrada
gens. S’ha perdut l’esperit del Pacte Nacional per a l’Educació i han guanyat
unes tesis que, més que progressistes, podem dir que són antediluvianes. L’educació
no importa, el que veritablement importa
a alguns partits polítics és la foscor, fugir
de la pluralitat i fer passar pel tub tothom
que no pensi com ells. Pobre país, on anirem a parar!
Aquí teniu un petit resum del tema.
L’avantprojecte de la llei té com a marcs i
antecedents jurídics la Constitució Espanyola i les Declaracions Internacionals de
Dret a les quals es fa referència en l’article
10; l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol; i en
els termes disposats al seu article 131,
la llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació (LODE), i
la llei orgànica d’Educació, 2/2006, de 3
de maig.
Des d’una perspectiva d’ordre polític, en el
seu abast més ampli , té com a antecedent
immediat el Pacte Nacional per a l’Educació, signat per 21 entitats de la comunitat
educativa de Catalunya amb el govern de
la Generalitat el 20 de març del 2006, que
aquest hauria de complir.
Doncs bé, l'avantprojecte de la llei no
respecta ni el seu marc jurídic ni el seu
antecedent polític, i dissenya un servei
públic d’educació que esdevé absolutament irrecognoscible a la llum del Pacte
Nacional d'Educació. No només infringeix
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el seu marc jurídic, sinó que incompleix
els compromisos prèviament adquirits i
trenca un consens al qual va ser molt difícil
d’arribar. D’altra banda, tampoc s’ajusta
a les bases de la llei fetes públiques pel
Departament d'Educació.
L'avantprojecte menysté el dret dels pares
d’elegir centre docent. Menysté també la
llibertat d'ensenyament que correspon als
titulars dels centres, tant en relació a la
llibertat de creació de centres, i molt especialment en la seva específica manifestació de disposar l’ideari o caràcter propi
del centre, com en relació a la llibertat de
direcció, i la seva específica manifestació
de gestionar el procés d’admissió d’alumnes, sota la supervisió del Consell Escolar
i l'Administració Educativa.
L'avantprojecte no contempla la garantia
de la llibertat d'ensenyament i del dret
d’elecció de centre entre els objectius de
la planificació, juntament amb el dret de
tothom a l’educació. Per això, la configuració que fa del servei públic de l’educació
l’allunya, alhora, tant de la Constitució
Espanyola, l'Estatut de Catalunya, la
LODE i la LOE, com del Pacte Nacional
per a l’Educació.
Finalment, tot i vulnerant el marc jurídic,
molt especialment l’article 16.3 i 27.3 de la
Constitució, i el compromís polític, configura l'ensenyament laic com a principi del
sistema educatiu de Catalunya. Val a dir,
que ni tan sols aquest drets els restringeix
a l'anomenat servei públic d’educació, ni
als centres de titularitat pública; la qual
cosa seria igualment inconstitucional.l
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Reportatge

Avantprojecte de la llei catalana d’educació

Una amenaça del govern
català a l’ensenyament
privat concertat
Antoni Arasanz
President de Fapel
aarasanz@fapel.net

Fa uns dies ha aparegut a informació
pública l’avantprojecte de la llei catalana
d’educació. Aquesta llei, tal com indica
en el seu plantejament, arriba com a
resultat d’integrar diferents aspectes
de l’educació que estan recollits a la
Constitució Espanyola, a l’Estatut
d’Autonomia, al Pacte Nacional per
a l’Educació i la LOE (Ley Orgànica
de la Educación). D’aquestes lleis i
documents cal destacar el Pacte com la
gran conquesta del primer govern del
tripartit: de fet, l’acord va ser possible
gràcies a molts estaments del món
educatiu i tot feia pensar que quedava
segellat un full de ruta coherent que
evitaria tensions i facilitaria un consens
suficient per a elaborar i aprovar una llei
d’educació pròpia de Catalunya. La Fapel
va ser un dels firmants d’aquest Pacte i
l’esforç va ser de tots.

L

a presentació de l’avantprojecte
va anar precedit del document
anomenat de Bases, que va donar
lloc a una “vaga preventiva” liderada per un sindicat que no va firmar el
Pacte. L’argument de la vaga era, si més no,
curiós: que si es pretenia la privatització
de l’escola pública (només faltaria), que
si les direccions escolars tindrien massa
poder (campi qui pugui), que quedarien
desregulades les condicions laborals del
professorat (no sé perquè).
En la presentació de l’avantprojecte el
conseller Ernest Maragall deia “que la llei

ha d’establir el model educatiu propi de
Catalunya, amb l’objectiu central d’incrementar l’equitat i l’excel•lència”. Tota una
declaració d’intencions amb la qual hi estaríem d’acord si això servís per rebaixar les
taxes d’abandonament escolar prematur
i el sistema guanyés en flexibilitat i autonomia responsable, que permetés encarar
el repte des de models educatius diferents
dels previstos en el model uniformista que,
en el fons, l’administració proposa: tots
iguals, però excel•lència educativa cap a:
tots uniformats, tots pensant el mateix.
La Fapel voldria impulsar la figura del professorat i algunes cosetes que diu la llei,
però també ens agradaria que s’anomenés
la llibertat d’ensenyament, el pluralisme i
el dret dels pares a triar el model educatiu
que considerin més adequat per als seus
fills. Si l’Estatut, votat i aprovat, contempla l’expressió “model educatiu d’interès
públic” (article 21), a què ve ara que la LEC
parli de “servei públic d’educació”? L’ús
d’una o altra terminologia no és un tema
menor des del punt de vista jurídic, ja que
l’actual articulat reserva a l’ensenyament
privat concertat un paper subsidiari del de
titularitat pública. Tampoc no figura enlloc
que els centres d’iniciativa social (centres
concertats) tinguin dret a comptar amb
un caràcter propi que els singularitza i
es reforça, a més, l’intervencionisme de
les administracions en la programació de
“l’oferta de places escolars”. Veiem, doncs,
alterats i modificats tota una sèrie de principis que havien quedat consensuats o als

quals la LOE ja havia sabut donar resposta,
com és el cas de l’accés al concert educatiu
que ara es troba en perill, ja que “els centres el podran sol•licitar en determinades
condicions” segons la LEC, en contra de la
terminologia de la norma estatal, avalada
pel Consell de l’Estat, que preveu un “podran acollir-se”; és a dir, un dret i no una
opció discrecional del govern de torn.
Crida l’atenció la discriminació que realitza el govern amb els centres d’educació
diferenciada quan a les bases d’aquesta
llei s’afirmava que “la flexibilitat és una
condició necessària per a la millora de la
qualitat educativa” i que la llei “se centrarà
més a obrir possibilitats diverses, tant
d’oferta educativa com d’organització i
continguts”. Em pregunto què ha fet canviar d’opinió al titular de Via Augusta en
incorporar a l’articulat una injusta exclusió del règim de concerts els centres que
ofereixen un model pedagògic d’educació
diferenciada: serà una canonada d’aigua?
Adéu, doncs, al principi de la “igualtat
d’oportunitats en un context de llibertat
d’ensenyament”! Una nova discriminació
en tota regla, contrària a l’ordenament
jurídic i al senti comú.
Som, en definitiva, davant d’una amenaça
del govern català a l’ensenyament privat
concertat, que representa el 40 % del sector, amb ànim de generar inquietud de
manera gratuïta malgrat que vulgui dissimular-ho davant de grans etiquetes com
“una llei de país” i altres eufemismes. l

Reportatge

225.429 al·legacions
a la LEC
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Entrevista
al conseller Maragall
Fapelnews va demanar
entrevistar al conseller
Maragall. Setmanes
després se’ns va demanar el qüestionari
previ i el vam enviar.
A pesar de la nostra
insistència, a hores
d’ara encara no ens ha
contestat. Les preguntes que ens agradaria
que ens respongués són
les següents:

Per l a llib er tat d ’ensenyament ,
el pluralisme, el dret dels pares a
escollir escola, la gratuïtat i la igualtat
d’oportunitats.
Desprès de la campanya de recollida de
firmes en contra de l’avantprojecte de llei
d’educació de Catalunya es va necessitar
un camió para traslladar les més de 150
caixes amb 225.429 al•legacions a la seu
d’Educació, a la Via Augusta.
La majoria de les al•legacions es van
dur a terme per pares i mares d’escoles
concertades, però la iniciativa ha estat
oberta a tots els ciutadans que s’hi han
volgut sumar. Tant el president de Fapel,
Antoni Arasanz, com la presidenta de
la CCAPAC, Mercè Rey, es feliciten de
l’èxit de la iniciativa, ja que a més de les
al•legacions presentades n’hi ha moltes
més que no es van poder presentar per
defectes formals i moltes d’altres que no
van arribar a temps.
Les al•legacions se centren en quatre grans
bloc de deficiències de l'avantprojecte:
1. No respecta el mandat de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya de bastir un
model educatiu d'interès públic, i en parlar
només de servei públic d'educació menysté
la llibertat d'ensenyament i el caràcter
propi dels centres.
2. No respecta el pluralisme ni l'autonomia
dels centres en posar controls addicionals
als projectes educatius i en no assegurar

que la diversitat de caràcters propis pugui
desenvolupar-se en projectes educatius
diferenciats.
3. Restringeix els drets dels pares en
l'elecció d'escola, atorga atribucions
impròpies a les oficines municipals
d'escolarització, nega la possibilitat
d'establir criteris complementaris i
aboca a l'arbitrarietat d'un sorteig
l’admissió de molts alumnes a una escola
determinada.
4. Consagra la discriminació de l'alumnat
de l'escola concertada no assegurant la
gratuïtat en els mateixos nivells que en
la pública (no garanteix la gratuïtat de la
6ª hora ni de l'educació postobligatòria).
No garanteix la suficiència del mòdul
econòmic del concert, la qual cosa
comporta o bé l’asfíxia econòmica de
l’escola o bé el sobrecost a sufragar per
part dels pares.
Després de constatar el gran recolzament
que té la seva posició les dues entitats
reiteraren la voluntat de diàleg, però
reclamen disponibilitat del Departament
d’Educació per canviar a fons tot el
tractament de l’escola concertada en
l’avantprojecte, per tal que es respectin els
drets i les llibertats del pares i mares i dels
centres docents, recollits en la Constitució
Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya. l

1. Per què es canvia en l’articulat de
l’avantprojecte de la llei el concepte
de servei públic? No va quedar clar
ja el tema en el Pacte Nacional per
a l’Educació i en el redactat del nou
Estatut?
2. Entenem que el nivell de municipalització que proposa la llei més que
donar autonomia pot provocar que
se cedeixin competències del departament, i que aquestes derivin a una
multiplicitat de diferències entre els
diferents municipis de Catalunya.
3. La comunitat educativa, tal com
es proposa en l’articulat de la llei,
dóna a entendre que està composta
per qualsevol persona que, d’una
manera o altre, realitza una acció
educativa. No desdibuixarà això la
veritable comunitat educativa que
és la que està a l’entorn del consell
escolar de centre?
4. No creu que aquesta llei està propiciant en el fons la desaparició del
caràcter propi de centre?
5. Les AMPAS d’uns 20 col•legis
d’educació diferenciada de Catalunya, que coeduquen com els d’educació mixta i que estan afiliades a la
Fapel, estan molt preocupades per
l’article 26, ja que aquest ataca frontalment a la opció que van prendre
en el seu moment a través del dret a
escollir, dret que repetidament vostè
diu que defensa. Quin és el veritable
motiu per excloure aquests centres
del concert? l
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Les nostres escoles

Especial cura en la integració multicultural de l'entorn

Escola Vilagran

Col·legi Vilagran
C/ Cervantes 11-15
17190, Salt (Girona)
Tel. 97 224 17 57
Fax. 97 223 07 97
E-mail: b7003185@xtec.cat

L

’Escola Vilagran de Salt (Girona) és una escola d’iniciativa
familiar, amb prop de 40 anys
d’existència.
En els seus inicis començà amb dues aules
i 50 alumnes del poble, les edats dels quals
oscil•laven entre els 3 i els 10 anys.
Amb una perspectiva de constant renovació, l’escola s’ha anat adaptant a les
exigències dels nous sistemes educatius.
Actualment imparteix Educació Infantil,
Primària i Secundària.
A més de les aules d’ús habitual, el centre
disposa de laboratori, d’aula de tecnologia, d’informàtica, de psicomotricitat,
d’audiovisuals i de biblioteca. Sales de
constant activitat en l’actual context
educatiu, i més si ens proposem oferir
una resposta de qualitat a la demanda
educativa de la nostra societat.
L’estructura, organització i dinàmica del
centre s’inspira en una educació humanista i cristiana, que es caracteritza pel
realisme, el sentit pràctic i l’èmfasi en
els valors i la dimensió humana; alhora,
també afavoreix el tracte personal entre

V
el professorat, els pares i l’alumnat en un
clima de diàleg i participació per tal de
fer l’alumne capaç de prendre decisions i
assumir responsabilitats davant els nous
reptes que els planteja la societat.
El centre té cura especial en l’educació del
lleure dels infants i organitza les colònies
i el casal d’estiu, ja que considera que són
moments òptims pel desenvolupament
d’habilitats i estratègies que incideixen
en la millora de la vida social i humana
dels alumnes.
L’Escola Vilagran s’adapta preferentment
a les necessitats dels escolars, atenent
específicament al desenvolupament de
la capacitat intel•lectual, psicològica i
de convivència.
La comunitat educativa s’implica en la
recuperació del patrimoni cultural i artesanal del poble i, per això, participa en
la Fira del Cistell mitjançant un taller
per treballar el vímet i confeccionar un
cistell, de gran tradició històrica en el
poble de Salt.
Es potencia que els alumnes valorin les
arts, especialment la pintura i la música,
i es participa en els concursos de dibuix,
en el darrer dels quals, sobre Solidaritat,
el centre ha obtingut diversos premis
en diferents categories. Se’ls desperta
l’afició musical preparant concerts en
viu de Nadal per representar davant dels
pares, intercalant peces instrumentals i
cant coral.
Es fomenta en els alumnes una participació activa en les festes de Nadal, de Sant
Jordi i de la Mare de Déu de Montserrat,
que és la patrona de l’escola.
Ofereix un relleu especial la Festa literària de Sant Jordi amb la convocatòria
dels Jocs Florals a tots els nivells de Primària i Secundària, aprofundint en el
tradicionari popular i la literatura. La
informació que proporciona la llegenda
i el treball pràctic es vertebra a través de
les lectures, la recitació i les representacions en grup.

Les nostres escoles

L’acció tutorial amb els pares cobra una
nova perspectiva en l’àmbit escolar: vehicula un intercanvi d’informació entre ells
i l’escola; i d’altra banda se’ls implica en la
col•laboració i participació envers l’escola.
Les actuacions dels tutors i tutores promouen la interrelació entre els alumnes, pares
i mestres per tal de garantir la coherència
i l’eficàcia en la tasca educativa.
Es dóna a l’escola una destacada multiculturalitat, i aquesta diversitat cultural

s’interpreta com una font que enriqueix
i ens addueix a treballar en el respecte i
la interculturalitat.
L’equip docent del centre es mostra compacte i segur, amb profunda competència
didàctica. Anualment participa en cursos
de formació permanent que es realitzen
en el mateix centre. Enguany el tema del
curs ha versat sobre “Valors, Emocions i
Sentiments”.
L’equip docent sintetitza els seus objec-
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tius en:
• desenvolupar les capacitats dels alumnes.
• despertar l’interès per descobrir el desig
d’aprendre.
• afavorir el procés de socialització dins
una convivència solidària, tolerant i pacífica.
Us convidem a viure, compartir i gaudir –
juntament amb tot el personal del centre
– d’una escola innovadora i acollidora. l
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Les nostres escoles

Cada persona interessa

J

Camp Joliu

i d’aprenentatge, la diferent sensibilitat i
els estímuls diversos que motiven el seu
esforç per tal de superar els reptes que
la seva formació els presenta. Es tracta,
per tant, de fomentar la igualtat des de
la diferència, seguint un model cada vegada més innovador. D’aquesta manera, la
formació reglada s’organitza en dos grans
espais: LA VINYA de Camp Joliu i CAMP
JOLIU del Penedès.

L’estil educatiu

D

Camp Joliu
Ctra. N-340, km 1202, 43720, L'Arboç
(Baix Penedès) - Tarragona
Tel. 97 767 01 02
Fax. 97 767 08 51
E-mail: info@campjoliu.org
Web: www.campjoliu.org

es de fa 25 anys, l'Obra Social
de Caixa Penedès posa a l’abast
de la Fundació CAMP JOLIU
uns espais per a la formació a
l'Arboç, al Baix Penedès, on s’hi desenvolupen activitats educatives de diferents
nivells. A vegades diem que a Camp Joliu
s’hi pot anar “des dels 3 anys fins als 83!”
Des de l’escola infantil fins a tots els nivells
de formació reglada: primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, i també la formació
continuada de directius i professionals en
actiu, però també per a la gent gran dels
casals d’avis de Caixa Penedès. El centre és
Concertat amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
A Camp Joliu, en alguns ensenyaments
desenvolupem un model de coeducació
per a la convivència des d’un estil d’educació diferenciada per a nois i noies, tot
dins del context d’educació personalitzada, persona a persona, que constitueix
un dels trets de l’estil educatiu de Camp
Joliu. L’objectiu d’aquest model és assolir
una millora en el rendiment acadèmic i
educatiu de les noies i dels nois, respectant
els ritmes diferents de maduració personal

Atenció personal
Ens interessen les persones, cada persona, per això cada alumne té un tutor que
l’ajuda en la seva maduració acadèmica i
personal. El tutor és un animador i orientador del procés educatiu de cada alumne.
És com un assessor personal a disposició
de l’alumne.
No es dedica a dir a l’alumne el que ha de
fer. El que sí fa és suggerir, considerar, tot
fent-lo pensar perquè vagi concretant petites metes, essent l’alumne el que s’acostuma a prendre les seves pròpies decisions
convertint-se així en el protagonista del
propi procés de millora en tots els àmbits
de la persona.
El tutor arriba a conèixer molt bé el caràcter i personalitat de cada alumne. Els seus
punts forts i els seus punts febles. Una
vegada al trimestre manté una entrevista
amb els pares per tal de coordinar la tasca
educativa a casa i a l’escola.
Cada noi, cada noia, segueix un procés de
desenvolupament i aprenentatge, pas a
pas, que s’ha de conèixer, comprendre, respectar i aprofitar, i els resultats no s’han
d’esperar a nivell pedagògic solament sinó
en tots els àmbits de la personalitat, de
tal manera que s’arribi a la felicitat, en el
grau que cadascú pugui aconseguir, fent
nostra la frase de José Antonio Marina:
“Més val ser feliç que resoldre totes les
equacions més difícils”.
Virtuts humanes
Respecte, bona educació, ordre, alegria...

Les nostres escoles

l’escola i la família són els àmbits més adequats per aprendre a conviure i desenvolupar-se com a persones.

res. És una relació de motivació mútua,
però amb la idea principal que les famílies
són les que han de passar al davant.

Treball com a servei
La vida escolar és plena d’ocasions d’exercitar-se en el servei desinteressat als altres
i així enfocar el futur professional com un
servei a la societat.

Llibertat
Fomentar la llibertat i la responsabilitat,
perquè no serveix de res mirar de fer les
coses bé si no és perquè volem i n’estem
convençuts.

Coses petites
Cada cosa al seu lloc, cada cosa al seu moment, el material en bon estat... descobrir
cada dia el valor i la grandesa de les coses
petites.

Visió transcendent
Respectant les creences i les opcions de
cada persona, una visió cristiana de la vida
il•lumina el dia a dia de l’escola. I és en
aquest sentit que des d’un principi l’Associació de pares volgué oferir a les famílies que així ho volguessin, una formació
cristiana i espiritual. Aquesta formació,
d’acord amb la doctrina de l’Església Catòlica, s’encomanà a persones de la prelatura
de l'Opus Dei.

Primer els pares
Els pares són els principals responsables
de l’educació dels fills; la missió de l’escola
és col•laborar amb ells en aquesta tasca.
L’escola és de les famílies, però aquestes
necessiten de la professionalitat i implicació dels professors. Els professors tenen
clar que treballen per a les famílies, però
necessiten també de la implicació dels pa-

Formació continuada
Des dels seus orígens, Camp Joliu, obra
social de la Caixa del Penedès, ha procu-
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rat satisfer les necessitats formatives de
la nostra àrea d’influència i ha atès les
successives demandes de formació de
l’entorn social i ha contribuït, per tant,
a l’evolució econòmica del territori. Les
necessitats i les expectatives derivades
del creixement demogràfic i econòmic de
les nostres comarques ens van animar a
donar un nou pas en les accions formatives i contribuir de manera més decisiva a
la formació contínua de les empreses, a
través de CJ Continua. l
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Les nostres escoles

Els futurs educadors/es de l’acadèmia celebren
les jornades interprofessionals

Acadèmia Igualada

Academia Igualada
C\ Sant Josep, 110-112
08700 Igualada
Tel. 93 803 14 94
Fax. 93 804 49 50
E-mail:
academiaigualada@academiaigualada.com
direccio@academiaigualada.com
professors@academiaigualadacom
Web: www.academiaigualada.com

L

’Acadèmia Igualada ofereix des
de fa vuit anys el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil, una formació que ha
anat guanyant alumnes al llarg de la seva
trajectòria per la difícil conciliació de vida
laboral i familiar de les famílies catalanes,
fet que ha provocat una gran demanda
de tècnics superiors en educació infantil
a les llars d’infants.
La nostra escola dóna una formació tant
teòrica com pràctica, ja que els nostres
alumnes tenen l’oportunitat de realitzar,
observar i experimentar molts dels coneixements rebuts al llarg dels dos anys
amb els nens i nenes de la llar infants i
parvulari del mateix centre.
Amb el pas del temps, el cicle ha anat
millorant la seva metodologia de manera
que ha anat introduint activitats diverses
que s’han anat consolidant amb els anys.
Entre elles, hi ha les anomenades jornades interprofessionals, que actualment
es fan a mitjans del tercer trimestre per

I

als alumnes de 2n i que enguany ja s’ha
realitzat la 3a edició.
La principal finalitat d’aquestes jornades
és apropar els alumnes al món laboral
o universitari a través d’altres professionals que no siguin els seus docents
habituals. La intenció també és ampliar
els seus coneixements sobre l’atenció a
la infància, conèixer les diferents alternatives laborals després del CFGS i els
diferents itineraris educatius als quals
poden optar després del cicle. També es
procura portar a la pràctica els diferents
coneixements teòrics adquirits al CFGS
i conèixer directament diferents centres
d’atenció a la infància.
Com el seu nom indica, aquestes jornades
tenen una setmana de duració i són un
bon moment per tal que els alumnes del
cicle superior aprenguin a obrir-se camí
cap a nous camps, disciplines i diferents
experiències del sector educatiu; és una
oportunitat per conèixer altres professionals que els poden oferir nous recursos
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per poder aplicar en el dia a dia de la seva
tasca educativa.
La metodologia escollida per dur a terme
aquesta activitat és:
• Les taules rodones: les alumnes entren
en contacte directament amb professionals en actiu que treballen amb infants de
zero a tres anys en diferents camps: (social, educatiu, lleure...), per tal de conèixer
les seves experiències. Es tracta d’establir
un col•loqui, on les alumnes poden preguntar lliurement i expressar les seves
angoixes i dubtes ara que estan a punt de
finalitzar el cicle. Aquestes professionals
acostumen a ser exalumnes i educadores
infantils que treballen a l’acadèmia i en
altres llars de la comarca.
• Les visites: es realitzen diferents visites
a centres especialitzats en infància per tal
de conèixer de més a prop el seu funcionament, saber com podem utilitzar-los
com a recurs a l’escola bressol o tenir-los
en compte com a possibilitat laboral un
cop obtingut el títol.
• Els tallers: finalment s’intenta ampliar
i aplicar els coneixements en diferents
camps per mitjà d’activitats més pràctiques.
Enguany, la setmana va començar amb
l’exposició de diferents experiències professionals per part d’antigues alumnes
del centre, que actualment treballen i
combinen, algunes d’elles, la feina amb
estudis universitaris.
Vam gaudir de la intervenció d’una professional en el camp d’una metodologia
tan innovadora com és el mètode Tomatis. Aquest mètode ajuda els infants en
el seu desenvolupament per reduir els
problemes d’aprenentatge i potenciar
el desenvolupament personal a través
d’un entrenament d’integració neurosensorial.
Dins del camp de la conducta també hi
va intervenir una psicòloga que ens va

exposar la importància del treball de
les emocions i les habilitats socials en
l’educació infantil i va centrar la sessió
en els infants com a recurs per als educadors, per enfrontar-se a les situacions
diàries.
La setmana va continuar amb algunes
sessions de recursos i treball personal
com Expressió Corporal a mans de l’actor
Joan Riba, que va ensenyar als alumnes
com potenciar el domini i expressió del
cos, per mitjà d’exercicis de relaxació, concentració i experimentació sensorial.
Per altra banda, els alumnes també van
treballar la posada en escena de contes
amb una actriu i narradora de contes amb
molts anys d’experiència, que va saber
transmetre als alumnes la millor manera
d’explicar contes als més menuts.
La setmana es va amanir amb tres visites a centres d’àmbit social, per tal de
mostrar als alumnes espais d’educació
no formal on poden accedir amb la seva
titulació. Concretament, es va visitar un
centre obert, una ludoteca i un espai familiar, on ens van fer mostra de la seva
organització i treball.
També hem de tenir present que actualment la llengua anglesa està prenent
protagonisme a la llar d’infants, per tant,
és important que els/les alumnes coneguin com s’ensenya i s’aprèn una segona
llengua a les primeres edats. És per això
que es va dur a terme un taller pràctic on

11

van observar i participar en directe d’una
sessió d’anglès per als més petits.
La cirereta de les jornades van ser unes
divertides sessions de risoteràpia, que
van consistir en donar una sèrie d’eines
per tal de viure amb alegria i poder-la
compartir amb els més menuts. Aquest
taller ens va arribar de la mà d’un professional dels somriures que intenta transmetre’ls als més vulnerables. D’aquesta
manera vam completar la formació i l’entusiasme dels nostres alumnes.
En altres ocasions, les Jornades s’han
complementat amb altres visites i ponències sobre escoles rurals, llars d’infants,
primers auxilis, però es procura variar i
actualitzar les sessions per innovar anualment.
Per tal de seguir la dinàmica del cicle i la
concordança amb els coneixements apresos, es reparteix als alumnes uns dossiers
per seguir els horaris de les jornades, però
sobretot perquè facin una valoració diària
de les diferents sessions i jornades, i així
poder millorar les pròximes edicions.
Aquest tipus de proposta educativa és
una experiència molt enriquidora per a
l’alumnat, ja que els permeten assaborir
altres recursos interessants en el camp
de l'educació infantil i, de ben segur, en
faran ús en un futur pròxim. l
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La societat dins l’escola

Cohesió social en un barri multicultural
Josep Masabeu
Doctor en Pedagogia
Director de Braval

amb una elevada taxa de desocupació, fet
que provoca marginació.
Braval i Terral constitueixen un projecte
de solidaritat que es consolida el 2002 en
ocasió del centenari del naixement de Sant
Josepmaria Escrivà, fundador de l’Opus
Dei, amb l’objectiu de promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació i
facilitar la incorporació dels immigrants
a la nostra societat. Són un graó més en el
conjunt d’iniciatives de solidaritat que es
promouen al Raval al voltant de l’església
de Montalegre, d’ençà que el 1967 va ser
confiada a l’Opus Dei.

Braval
Cera, 51 - 08001 Barcelona.
Tel. 934 433 904
E-mail: braval@braval.org
Web: www.braval.org

Terral
Nou de la Rambla, 13 - 08001 Barcelona.
Tel. 933 175 521
E-mail: terral@terral.ws
Web: www.terral.ws

Braval i Terral constitueixen un projecte
de solidaritat amb l’objectiu de promoure la cohesió social, lluitar contra
la marginació i facilitar la incorporació
dels immigrants a la nostra societat. Tot
prenent com a eix uns equips esportius
volgudament multiètnics, impulsen
actuacions que contribueixen a cohesionar la societat a partir dels valors de
la diversitat cultural i de la superació de
les desigualtats i la discriminació que
originen les migracions, amb un esforç
especial perquè l’immigrant arribi al
coneixement del país i a l’arrelament a
Catalunya.

E

l Raval de Barcelona és un dels
barris amb major demanda d’acció social. En una superfície de
1,1 km2, hi viuen 45.601 persones, de les quals 21.615 són immigrants, el
47,4 % de la població; amb greus dèficits
de tot tipus que està generant guetos, i

Tot prenent com a eix uns equips esportius volgudament multiètnics, impulsem
actuacions que contribueixen a cohesionar
la nostra societat a partir dels valors de la
diversitat cultural i de la superació de les
desigualtats i la discriminació que originen les migracions. Fem un esforç especial
perquè arribin al coneixement del país i a
l’arrelament a Catalunya.
No realitzem programes dirigits selectivament a immigrants, sinó a tots els habitants del barri del Raval de Barcelona; i,
com que resulta que al Raval n’hi ha força,
tenim molts immigrants en els programes. Els nostres programes són oberts a
tothom, immigrants i autòctons, en convivència enriquidora per a tots.
A través dels diversos programes, descrits
tot seguit, busquem pal•liar el problema
del fracàs i de l’absentisme escolar, inspirar
en els joves la motivació per fer els estudis
obligatoris i promoure l’interès per accedir
als superiors, ja siguin de batxillerat i universitaris, com de formació professional.
Posteriorment impulsem actuacions que
condueixin a la inserció laboral.

Escola i Societat
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En els darrers set cursos (2000-2007) hi
ha hagut 1159 participants diferents en
els programes. La continuïtat en l’assistència afavoreix que s’assoleixin els objectius
educatius proposats i condueixen a l’arrelament dels joves a la nostra societat.
Alguns alumnes ja fan estudis universitaris. La procedència dels participants
varia cada any. Fins ara hi han participat
nois i noies de 30 països. Mitjançant les
diverses activitats, els joves s’entenen,
es comprenen i es respecten cada dia una
mica més. Aquesta convivència fonamenta
la tolerància i la cohesió social del futur.
Programes desenvolupats
1. Programa Esportiu Multiètnic, on participen conjuntament -i barrejats- jugadors i
jugadores procedents de més de 15 països.
Competim en els Jocs Esportius del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona contra equips de tots els barris de la Ciutat.
La participació en la lliga “normalitzada”
afavoreix fortament la integració, perquè
els nostres equips juguen en altres barris
de Barcelona i jugadors d’altres indrets
participen i coneixen el barri del Raval.
Actualment tenim 6 equips de futbol-sala
i 5 equips de bàsquet
2. Programa 1@1. Es tracta de facilitar un
recolzament personal, familiar i social a
cadascun dels participants, transmetentlos una visió positiva i dignificadora del
treball, amb afany de superació i servei,
i amb projecció de futur. Reben una ajuda individual en els estudis per superar
el curs, alhora que se’ls ajuda a adquirir
hàbits d’estudi i convivència, i a conèixer
el país.
3. Programa Llengua Bàsica. Dirigit a persones que arriben al nostre país sense cap
coneixement de l’idioma. Se’ls hi ensenyen
els coneixements fonamentals (vocabulari, conversa, etc.), tant en català com en
castellà, que els permetin una primera
relació social i els proporcionin un mitjà
necessari per trobar una feina.
4. Programa Ocupacional. Dirigit a joves
de 16 anys o més. Se’ls ofereix un assessorament personal per incorporar-se al
món laboral amb cursos, borsa de treball,
seguiment, etc.
5. Casal d’Estiu. Amb una durada de tot

el mes de juliol, es combinen els aspectes
culturals, esportius i convivencials amb
excursions i activitats de coneixement
del país.
6. Torneig de Primavera. Estada durant
la Setmana Santa en diversos indrets fora
de Barcelona per participar en torneigs
esportius amb equips d’altres zones de
Catalunya i Espanya.
7. Programa don@.net. Pretén facilitar
l’accés de les dones -principalment d’aquelles que tenen menys oportunitats- a les
tecnologies de la informació i de la comunicació, des del convenciment de l’eficàcia integradora i d’inserció social i laboral
d’aquests mitjans.
8. Programa Gestió de la Llar. Dirigit a
les dones que es troben amb aquesta responsabilitat en un entorn diferent al del
seu lloc d’origen, molts cops compartida
amb una altra responsabilitat laboral; i
que en molts casos pateixen una debilitat
econòmica severa.
9. Anàlisi de l’entorn social. Investigació,
estudi i anàlisi dels factors que conformen
el fet migratori, mitjançant converses,
trobades, taules rodones, conferències,
etc. amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta realitat i donar-hi
respostes adients i eficaces. Hi participen

experts de diversos sectors relacionats.
Organitzem una Conversa sobre Immigració mensualment, i participem en jornades, cursos, etc. organitzats per altres
institucions públiques i privades.
Sota la direcció d’un petit grup de professionals, el voluntariat és la peça fonamental
del funcionament de Braval i Terral. Els
voluntaris i les voluntàries són majoritàriament estudiants universitaris, de batxillerat o formació professional que dediquen un temps als joves del Raval. També
hi col•laboren professionals i jubilats. Al
llarg de l’any, moltes persones de totes
les edats, procedències socials, opinions
i creences han posat la seva experiència
i les seves aptituds al servei dels altres.
Cadascú hi col•labora en la mesura de les
seves possibilitats i en l’àmbit que s’adiu
més amb les seves capacitats i interessos.
Són un referent per als joves del Raval.
En aquests set cursos, 996 voluntaris i
voluntàries diferents han fet possible el
desenvolupament de les activitats. Actualment, ja col•laboren com a voluntaris
alguns dels nois i noies que en anys anteriors havien participat en els programes.
La Fundació Raval Solidari, que finança
activitats solidàries de diverses entitats
del Raval, garanteix la viabilitat econòmica
de Braval i Terral. l
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Congrés Internacional sobre la Família i la Societat

La família, paradigma de canvi social

El interès del congrés va quedar palès per la gran quantitat d'assistents

El Congrés Internacional sobre la
Família i la Societat, organitzat per
l'Institut d'Estudis Superiors de la
Família (IESF), de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC) sota
el lema: La família, paradigma de canvi
social, va congregar durant tres dies a
mig centenar d’experts procedents de
diversos països per analitzar la situació
de la família actual, des de molts punts
de vista diferents. Els especialistes van
respondre a qüestions com ara: Com és
la família d’avui dia? Gaudeix de bona
salut? Quines són les seves fortaleses i
debilitats? Són suficients les polítiques
d’ajuda familiar existents?, entre
moltes altres.

C

oincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, el 15 de
maig es va inaugurar el Congrés
Internacional sobre la Família i
la Societat, organitzat per l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF), sota
el lema: La família, paradigma de canvi
social.
En aquest simposi, acte central del desè
aniversari de la UIC, experts de reconegut
prestigi en els temes que afecten a la institució familiar, van analitzar i van buscar
“solucions i respostes des de l’estudi científic i el debat universitari” per contribuir
a una major comprensió del present de la
família a Europa i per construir un futur
millor i més humà.
Segons el director del Congrés, Raúl
Sánchez, "han estat tres dies de debat
obert i intens, en els que els experts de
l’àmbit acadèmic o científic universitari
no només han manifestat els seus problemes, sinó que han intentat aportar

solucions. Intentarem traslladar aquestes solucions als responsables públics, als
responsables del món econòmic i social,
perquè realment al nostre país i, en general, a Europa es puguin desenvolupar
unes polítiques més efectives de suport
a la família".
”Són evidents les transformacions que
hem contemplat en pocs anys en tots
els àmbits de la societat, canvis que tenen a les famílies, els seus projectes i el
seu desenvolupament vital al centre del
debat. Molts parlen de crisis de valors,
altres de noves realitats en les maneres
de relacionar-se i conviure, una gran majoria coincideix a assenyalar els obstacles
i dificultats per desenvolupar en llibertat
projectes familiars i personals, en un món
de vertiginoses novetats tecnològiques,
econòmiques o laborals, per esmentar-ne
algunes”.
”És en la família on l’ésser humà troba
la seva veritat més profunda, que pot-
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ser només des de la Universitat es pot
abraçar en tota la seva riquesa i varietat
multidisciplinària. Són pocs els que, a més
d’analitzar i diagnosticar problemes, proposen solucions i alternatives que ajudin
a conciliar el natural afany de la persona
com a 'ser familiar' amb els nous entorns
en els quals ha de desenvolupar-se també
com 'ser social'”.
Després de les paraules de benvinguda del
rector de la Universitat Internacional de
Catalunya, Josep Argemí, el vicepresident
de l'Intergrup de Família i Infància del
Parlament Europeu, José Ribeiro e Castro,
va realitzar una anàlisi extraordinària i
concreta del panorama actual de la família
a Europa, ens va recordar que la solució
a la problemàtica familiar (descens de la
natalitat, maternitat tardana, augment de
divorcis, etc.) ve de la mà de l’elaboració de
polítiques familiars no només de treball,
ocupació i habitatge, sinó educatives, de
serveis a la infantesa i polítiques fiscals
no discriminatoris.
Després de la inauguració oficial, el Cate-

dràtic de Filosofia del Dret de la Universitat Tor Vergata de Roma, Dr. Francesco
d'Agostino, ens va oferir una classe magistral en la que va analitzar els Elements
per a una filosofia de la família.
A continuació, Dolors Velarde CatolfiSalvoni, presidenta de l'Institute of Family
Policies – European Network va analitzar
l’últim Informe sobre l'Evolució de la Família a Europa 2008 (1), i el Catedràtic de
Sociologia de la Universitat Complutense
de Madrid, el Dr. Julio Iglesias de Ussel,
ens va parlar de l’insistent i deliberat trencament del model de família afavorit principalment pels mitjans de comunicació en
la seva ponència La permanència i canvi
en la família del S. XXI.
Família actual i canvi social
Divendres 16, en la segona sessió Família
actual i canvi social, va començar amb
la intervenció del Dr. Javier Elzo Imaz,
Catedràtic Emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto, en la que va oferir una
detallada i profunda reflexió sociològica

15

sobre els aspectes clau en la família actual,
tot mirant al futur, com són: la importància del projecte vital davant el matrimoni,
la individualització i secularització a la
societat actual i els fills. “En enfrontem
a una decisió de fons: si prioritzem l’èxit
i la promoció individual sobre l’educació
afectiva i personalitzada dels fills ens trobarem que aquí està el dilema i el futur de
la família, tal com jo ho veig. En definitiva, el futur de la família depèn dels valors
que prioritzem en el futur, un futur que,
ja fa anys, és present.”
Entre els panells temàtics preparats per
a aquest matí, Salut i família, La família
com educadora i Família i comunicació, cal
destacar les intervencions de la Directora
d'Infermeria de la UIC, Dra. Adela Zabalegui, que en la seva ponència sobre La cura
de les persones dependents va destacar
que “en els domicilis espanyols existeixen 1,5 milions de persones dependents
majors de 6 anys amb necessitat d’ajuda.
D’aquestes, més del 60% són persones
més grans de 65 anys.” A més, “la família

16

L'educació és notícia

A manera de conclusió

Segons paraules de Raúl Sánchez a la
fi del congrés: “Fa dos dies iniciàvem
aquest congrés amb dos eixos a
aconseguir:
• Parlar clar, afrontar les qüestions
amb valentia i profunditat científica i
acadèmica.
• Venim a aprendre i també a ensenyar.
No es tracta d’assenyalar problemes,
sinó d’aportar solucions, amb ànim
constructiu, positiu.
Els seus objectius s’han complert
plenament: altura científica, jo
diria excepcional, gràcies a l’altura
dels ponents i un nivell de debat i
participació intens, en el que s’ha
traslluït l’interès, la passió fins i tot,
dels qui tracten d’una qüestió vital, en
la que s’és conscient del molt que ens
juguem, de la transcendència del que
es faci o es deixi de fer, tant a nivell
personal com social ara i en les futures
generacions.
Enfront de la diversitat de propostes
en el debat científic, ha transcendit
en moltes intervencions la força
i empenta del model de família
cristiana, que inspira, potència i eleva
tots els indicadors que els experts
han assenyalat com a òptims i més
beneficiosos per al conjunt de la
societat i per a la construcció d’un futur
millor.
Arriba la clausura i s’obre l’ultima
jornada del congrés, aquella que
consisteix en traslladar als poders
públics i als agents socials, és a dir, a la
primera línia de batalla, tot el que aquí
hem après”.

El Dr. Francisco d'Agostino va analitzar els elements per a una filosofia de la família

realitza la cura de les persones grans, gràcies a un treball sovint molt poc valorat i,
en general, molt poc reconegut.”
D’altra banda, el Dr. Alfonso Méndiz, professor titular de Comunicació Audiovisual
i Publicitat de la Universitat de Màlaga,
va parlar sobre la influència del cinema
en l’educació dels joves, “com un model
conformador d’actituds i estils de vida,
com un mirall en el qual tots ens mirem
per decidir els nostres models i les nostres
pautes de comportament a partir d’una
determinada percepció de la realitat”. “En
aquest marc, qualsevol discurs –pronunciat a l’aula o a la família– que advoqui
per la disciplina, el sacrifici o l’experiència
personal serà rebutjat pels destinataris,
que han estat prèviament “educats” en
una altra moral i en una altra visió de la
felicitat: la que diàriament assimilen en
les pel•lícules i telesèries.”
“Però, si el cinema té aquesta capacitat
d’influència, per què no utilitzar-lo per
al bé? Si pot incidir en les actituds de milions de persones, per què no impulsar
històries que transmetin valors i estils de
vida positius, que difonguin una imatge
alegre i enriquidora de la institució familiar?”
Família, Economia i Política
Entre les ponències preparades per a la

sessió de tarda, sobre Família, Economia
i Política, presentada per Montserrat Nebrera González, directora del Centre d’Estudis Socials Avançats de la UIC, cal destacar les intervencions de Patrícia Morgan,
investigadora de l'Institute of Economic
Affairs de Londres, i Sophia Aguirre,
professora d'Economia de la Universitat
Catòlica d'Amèrica (Washington).
En els panells temàtics que es van treballar aquesta mateixa tarda, Família i
Benestar social, La família i la sostenibilitat de l'estat del benestar i Les polítiques
públiques de família: desenvolupament i
avaluació, van intervenir, entre d'altres,
Concepció Patxot Cardoner, professora
de Teoria Econòmica de la Universitat de
Barcelona; Jesús Silva Sánchez, catedràtic
de Dret Penal de la Universitat Pompeu
Fabra; i Núria Chinchilla Albiol, directora de l'International Center of Work
and Family de l'IESE Business School de
Barcelona.
Cap a una cultura de la família
L’últim dia, en la sessió Cap a una cultura de la família, el Dr. Allan C.Carlson ,
president de l’Howard Center for Family,
Religió and Society (Rockford) va presentar la seva ponència titulada La família
natural en un món no natural.
En les sessions de treball d’aquest mateix
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‘Demographic winter: the declini of the
human family'

Sophia Aguirre professora d'economia de la Universitat Catòlica d'Amèrica

matí ,van intervenir, entre d'altres, Josep
Miró i Ardévol, director de l’Institut d’Estudis del Capital Social de la Universitat
Abat Oliba CEU de Barcelona, amb una
conferència que porta per títol El paper de
la família en la generació de capital social;
Javier Escrivá Ivars, catedràtic de Dret i
director de l'Institut de Ciències per a la
Família de la Universitat de Navarra, que
va exposar El debat intel•lectual sobre
la família en un món globalitzat i el Dr.
Tomás Melendo, catedràtic de Filosofia
i director del Màster en Ciències per a
la Família de la Universitat de Màlaga,
que va abordar el tema La família, àmbit
primordial de la felicitat.
“La felicitat és directament i exclusiva
proporcional a l’amor que cada persona
desenvolupa: a la qualitat i intensitat dels
nostres amors.
La felicitat constitueix el lloc natural on
s’aprèn i ensenya a estimar i a ser estimat (…).
El que qualsevol membre d’una família
ha d’intentar, per tal d’afavorir la felicitat
dels altres (a banda que així obtindrà també la pròpia). Estimar-los amb la major
intensitat i de totes les maneres que resultin possibles, entre les quals no ocupa
l’últim lloc –com ja he apuntat– facilitar
que els altres ho vulguin… pel bé d’ells,
no pel propi”.

Acte de clausura
La conferència de clausura va anar a
càrrec de l’ Excm. i Rvdm. Mons. Javier
Echevarría Rodríguez, Bisbe Prelat de
l'Opus Dei, on va tractar de La família
en els ensenyaments de San Josepmaría
Escrivá de Balaguer.
La família, en la mesura que cadascun
dels seus membres posa un seriós esforç per portar a terme la missió que li
correspon, és l'entorn més adequat per
al creixement de les persones. Però no
acaba en aquest àmbit –en el de la pròpia
família – la seva funció. Es requereix que
tota aquesta riquesa redundi a favor de
la societat.
Com afirmava Sant Josepmaría, hi ha
dos punts capitals en la vida dels pobles:
les lleis sobre el matrimoni i les lleis sobre
l’ensenyament; i aquí els fills de Déu han
d’estar ferms, lluitar bé i amb noblesa,
per amor a totes les criatures.
És aquesta una labor que cal portar a
terme per amor a tots: perquè a tots beneficia el fet que hi hagi moltes famílies
unides, obertes a la vida i amb mentalitat
de servei. Constitueixen el lloc idoni per
al creixement i realització de cadascun
com persona, per a la seva obertura als
altres, per a l’adquisició de virtuts i , en
el cas dels cristians, per a la recepció i la
transmissió de la fe. l

Durant la jornada, la UIC va
presentar en exclusiva el documental
‘Demographic Winter: the declini
of the human family', en el que
experts de tot el món (demògrafs,
economistes, sociòlegs, psicòlegs,
líders cívics i religiosos, parlamentaris
i diplomàtics) analitzen les dades
demogràfiques a nivell mundial. Entre
les dades que es revelen, destaca que
els índexs de natalitat en el món han
descendit un 50% durant l’ultima
meitat de segle. En l’actualitat, hi ha
59 països, amb un 44% de la població
mundial, que tenen uns índexs de
natalitat per sota dels necessaris per al
reemplaçament generacional.
Europa, amb un índex d'1,3 fills,
tindrà un dèficit de 20 milions de
treballadors en 2030
Qui dirigirà les fàbriques i les granges
als països en els quals la població
està descendint? Qui vigilarà les
fronteres? Qui mantindrà els sistemes
de pensions i cuidarà dels més grans
amb una població cada vegada més
vella? Aquestes són algunes de les
qüestions que aborda el documental.
El documental està elaborat per
reconeguts experts internacionals
com el Premi Nobel d'Economia i
doctor en Filosofia de la Universitat
de Chicago, Gary Becker; el doctor en
Filosofia, Economia Política i Govern
de la Universitat d'Harvard, Nicholas
Eberstadt o l'especialista d'Economia
Política de l'American Enterprise
Institute, Henry Wendt, entre molts
altres.

Nota
(1) http://www.ipfe.org/Informe_
Evolucion_Familia_Europa_2008_
def_esp.pdf
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La cua del racionament
José Manuel Prats

D

esprés de qualsevol conflicte
armat, el lloc dels fets esdevé
un desert econòmic durant
una temporada. Més llarga
o més curta en funció de l’habilitat dels
governants, del context polític i econòmic
mundial i altres factors.
Aquests fets es van patir a casa nostra fa
ja gairebé setanta anys, fruit de la Guerra
Civil i en el context d’aïllament polític
internacional. En un entorn polític d’autarquia (de dictadura, de limitació de drets
i llibertats individuals i públiques), es van
produir unes imatges que fan sentir vergonya: les cues del racionament. També va
passar durant molts anys a l’antiga Unió
Soviètica. Mentre n’hi havia que nedaven
en l’abundància, la majoria havia de passar hores i hores a les cues per una peça
de pa, unes sabates no necessàriament
noves, llet per als infants...
Ara es tornen a produir aquestes situacions. El vocabulari políticament correcte
ha manipulat els significats de les coses,
però el que és de primera necessitat per al
nostre país, l’educació, està sotmès a les
cues del racionament. Fa vergonya veure
com la majoria de famílies han de fer cues
“a la web”, com les comissions d’escolarització municipals van assumint per la via
dels fets el poder de qui pot anar a una
escola i qui no, com també es produeix
un “estraperlo” de punts, de possibilitats,
d’esperances.
Sap greu veure com el discurs oficial diu
que hi ha llibertat d’elecció i, per altra
banda, es burla aquesta llibertat, que és
dels pares, en benefici d’una planificació
escolar que és un bé jurídic clarament inferior al dret fonamental dels pares.
I quin resultat s’obté, d’aquesta cua del racionament? Ara mateix, l’oferta educativa
a Catalunya està força equilibrada entre la
pública i la d’iniciativa social (concertada)
i privada.
L’any vinent, a Catalunya, hi haurà aproximadament 1.150.000 alumnes. Milers
de famílies, pares i mares d’alumnes, han

presentat preinscripció en algun centre
educatiu de Catalunya. La gran majoria
estaran amb l’ai al cor fins al mes de juny,
per si perden la cua del racionament o bé
enlloc de les sabates que els fan falta, els
toquen unes cabeces d’alls, que van molt
bé pel constipat.
El sistema fomenta també allò de l’estraperlo, i n’hi ha que troben que la norma

és injusta, enlloc d’associar-se, protestar
o recórrer a la via judicial, lluiten contra
ella de forma ineficaç: fan trampes. I això
genera i fomenta la delació entre iguals,
la cultura de la pau i la fraternitat.
També es produiran situacions de tracte
desigual, amb les llistes d’espera. Serà fins
el dia cinc de setembre que les escoles
hauran de respectar la llista d’espera de
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la preinscripció, que per entendre’ns és
com el joc de les cadires, i és el departament d’educació qui toca la música. Un
cop comenci el curs, tothom perd el dret a
aquesta llista d’espera i aleshores ja poden
venir els nouvinguts a prendre possessió
d’una plaça per a la qual una família que
volia un projecte concret ha estat esperant
durant sis mesos, fins i tot amb increment
de rati. Això genera i fomenta tot allò de
la cultura de la pau i la fraternitat...! I cal
atendre els nouvinguts amb els recursos
que necessiten.
Ara podríem entrar en la distribució dels
nouvinguts i de les zones, que en molts
casos no s’apliquen a aquest fenomen tan
dramàtic de la immigració. Però d’això en
podem parlar un altre dia.
També podríem parlar del sistema de puntuació i dels criteris d’admissió d’alumnes,
que trinxa el dret fonamental de les famílies d’escollir el projecte educatiu que
s’adigui a la seva forma d’educar els fills.
Però d’això també en podem parlar un
altre dia.
També del paper de les comissions d’es-

colarització, on sovint es reparteixen els
alumnes sense tenir en compte la voluntat
de les famílies i on els sectors legalment
representats poc tenen a dir davant de la
inspecció d’educació, que proposa i executa les directrius polítiques en vigor. Per
a un altre dia...
És moderna, tecnològica, invisible... Però
hi és. La cua del racionament, pròpia de
sistemes fracassats en el passat, ha tornat
sota l’excusa de la necessitat de l’Estat
(dels polítics) de procurar-nos-ho tot, per
dependre’n. I la llibertat no és això, sinó
conèixer i saber què volem i perquè ho
volem, perquè ens fa millors a nosaltres
i als nostres fills, segons un projecte familiar i educatiu. I la llibertat d’educació
es basa en que els pares som els primers
educadors dels nostres fills i això és un
dret que no ens podem deixar perdre, ni
per mandra ni per impotència. Hauríem
d’inventar eslògans publicitaris per fer
campanyes; val la pena lluitar per això,
perquè no ens prenguin per rucs, perquè
val la pena i l’esforç (no és un neologisme), perquè ens hi juguem l’educació, la
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llibertat dels nostres fills i el futur del
país, que d’aquí a uns anys estarà a les
seves mans.
I què hi diu la futura llei d’educació de
Catalunya? Millor no entraré a comentarla. Si la llegeixen amb esperit crític, sense
adhesions incondicionals ni prejudicis
sectaris, al final, si abans no l’han deixat
per prescripció mèdico-psiquiàtrica, veuran que la cua seguirà existint mentre no
donem un cop de puny damunt la taula
i fem entendre als polítics que treballen
per a nosaltres, per als pares i mares i
alumnes de Catalunya, que els vots no
són un xec en blanc per fer i desfer sense
conseqüències.
L’ igualitarisme que es practica darrerament és font d’injustícies. La igualtat
d’oportunitats és font de llibertat; i mentre hi hagi la cua, hi haurà privilegiats
que imposin als altres la cua, mentre ells
no la fan. Mentre hi hagi cua, hi haurà
estraperlo. Mentre hi hagi cua, no hi haurà llibertat d’elecció de centre, i mentre
aquesta cua es dirimeixi per criteris com
la proximitat, anirem malament. l
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Activitat FAPEL

Simposi escola El Brot

La recerca de camins cap
a una bona educació

Una de las sessions del simposi en la que va participar el president de la fapel.

E

l darrers 23, 24 i 25 de maig es
va celebrar el simposi La recerca
de camins cap a una bona educació, organitzat per l’Escola
El Brot, amb l’objectiu d’analitzar els
elements necessaris per poder garantir un ensenyament real, optimista i de
qualitat en l’educació dels alumnes amb
dificultats.
En aquest simposi, es va reflexionar sobre
la importància dels mitjans i els mètodes
adequats per aconseguir el millor ambient
per als nens. Entre altres qüestions, es
va a parlar de com orientar un parvulari
com a bressol d’aprenentatges, dels hàbits
que hem de treballar, de com pal•liar amb
esperança la influencia negativa en una
crisi de la família i quin lloc ha d’ocupar l’escola i els mestres a la vida dels
infants.
A més, es varen tractar temes de la cultura de l’alimentació, els jocs, l’art i els
contes com a elements necessaris per a

un correcte desenvolupament.
Per concloure, la directora de la Fundació
El Brot, Maria Pàrraga, amb Antoni Arasanz, president de la Fapel, van debatre

"l’alimentació,
els jocs, l’art i
els contes són
elements necessaris
per a un correcte
desenvolupament"
com viu l’infant amb dificultats en un
context escolar i en un context familiar
i sobre la necessitat de suport, estímul i
comprensió per donar resposta a les cinc
necessitats emocionals vitals dels nens i
nenes, que segons Antoni Arasanz són:

la necessitat de ser respectat, la necessitat de ser important, la necessitat de ser
acceptat, la necessitat de ser inclòs i la
necessitat de sentir-se segur.
Reproduïm unes paraules del president
de la Fapel: “La tasca de ser pares és molt
més fàcil amb el concepte de les cinc necessitats dels nens, les quals són permanents durant tota la vida. Encara que a
cada edat i nivell de desenvolupament,
els nens actuen i expressen la seva personalitat de diferents maneres i els seus
problemes no són els mateixos, aquestes
cinc necessitats són constants. Els pares
podran aplicar aquests principis en totes
les situacions i circumstàncies i mantenir
en tot moment una relació saludable amb
els seus fills. Aquest concepte és una guia
que manté concentrats als pares en les
relacions diàries amb els fills, i els ajuda
a ser consistents i a tenir confiança. La
seguretat dels fills augmenta quan senten
que els seus pares saben el que fan.” l
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Conveni amb
l’Institut
Internacional
de Sofrologia
Caycediana

E

l passat 24 d'abril Antoni Arasanz, president de Fapel, i el Dr.
Koen van Rangelrooij, director
de l’Institut Intrenacional de Sofrologia Caycediana (IMSCA), van signar
un conveni de col•laboració mitjançant el
qual aquesta institució es va comprometre
a presentar un pla formatiu dirigit a joves
esportistes per un període de tres anys,
sota la coordinació de Fapel. El pla estarà

Manuel de Castro, Koen van Rangelrooij i Antoni Arasanz.

dirigit personalment pel Dr. Koen van
Rangelrooij, que es compromet a aportar
el material didàctic necessari per a la seva
correcta aplicació i la supervisió de forma
individualitzada de l’alumne.
Fapel, que té com finalitat defensar els legítims interessos dels seus associats, així
com establir acords amb organitzacions
que consideri oportunes per a promocionar objectius fidels a la seva naturalesa

estatutària, va buscar el moment oportú
per a la incorporació de tècniques sofrològiques específiques de concentració i
estudi juntament amb tècniques de relaxació i d’intel•ligència emocional, amb
la finalitat de maximitzar el rendiment
acadèmic i els valors i de fomentar una
vida saludable, serena i positiva entre els
alumnes. l

Conveni amb l’Escola de Negocis
Abad Oliba-CEU

E

l passat 23 d'abril es va signar
un acord de col•laboració
entre l'Escola de Negocis CEU
(Barcelona) i la Fapel. L'Escola
de negocis CEU, orientada a formar
directius i responsables de petites
empreses, ofereix la possibilitat d'un
descompte del 20% sobre els Drets
d'Inscripció als socis de la FAPEL que
vulguin participar en les seves diferents activitats.
Aquestes activitats estan especialment
dirigides als professionals de les petites
i mitjanes empreses, empresaris, directors, gerents, responsables funcionals,

etc. Així com a experts o consultors
que vulguin aprofundir en el camp de
la direcció i en el rol del directiu.
Per la seva banda, la Fapel, sensible a la
formació dels professionals que composen les diferents organitzacions associades a ella, es compromet a comunicar
aquestes activitats en la frontpage de la
seva web (www.fapel.net ), així com la
possibilitat de donar-ne a conèixer als
seus associats els programes via correu
electrònic. l

Programes
Programa Vértice: el gobierno y la dirección de las PYME. La formación de las
personas vértice de la empresa
http://www.la-puerta.com/abatoliba/comunicadoexe1
El futuro de la PYME familiar
http://www.la-puerta.com/abatoliba/comunicadopym3/imagen.jpg
Per a més informació:
CEU Escuela de Negocios de Barcelona
C/Monestir,10
08034 Barcelona
Tel. 932 521 420

22

Opinió

Valorem les coses pel que ens costen:
quant costa educar?
Xavier Serra
Professor de Filosofia a l'IES Illa de Rodes (Roses)

L

a televisió repeteix que “qui educa
és tota la tribu”. Aquest proverbi
massai l’ha difós insistentment
per aquí en José Antonio Marina. Deu ser veritat, en part o del tot,
no pas només a l’Àfrica, sinó arreu. Entre nosaltres, a Occident, l’educació s’ha
anat transferint a unes institucions professionalitzades, que paguem entre tots.
La família encara hi té molt a dir, però
el fet és que la nostra societat demana a
uns professionals –als IES, CEIP o escoles
de tota mena– que ens eduquin els fills.
La pregunta feta a un nen sobre el seu
progrés, el seu creixement i aprenentatge, sol significar de fet: com va a escola?
I freqüentment ens respon dient-nos les
notes que treu, com se’n surt dels estudis
curriculars, quina relació té amb els companys, si fa els deures quan toca, quins dels
“profes” són més “guais”, etc.
Hi ha diferents maneres de valorar la feina
que es fa als nostres centres educatius.
Segur que han observat que força persones que visiten un museu o una exposició
gratuïta solen estar-hi poca estona, parlen
força alt i, a vegades, només s’hi passegen.
En canvi, en el cas que la visita sigui de
pagament, possiblement tenen una actitud més activa, intensa i interessada. És
una reacció psicològica que he observat
repetidament. Vaig anar fa poc al British
Museum, a Londres. És gratis: The British Museum is free to all visitors, diuen.
Però per a algunes mostres temporals cal
pagar: per exemple, l’exposició The First
Emperor –la dels guerrers de terracota–
costa 12 lliures esterlines actualment. Vet
aquí que el cap de setmana de Pasqua ni
pagant hi podies entrar: s’havien exhaurit les entrades feia temps. Hi ha moltes
coses valuoses al British, obres úniques
al món (egípcies, gregues, ...) però on els
visitants s’hi deixen la pell és per entrar en
les zones de pagament: sembla que el seu
valor augmentés pel que costa entrar-hi.

Potser saber què val una cosa n’augmenta
la vàlua.
Una cosa semblant podria ajudar a l’educació del nostre país. Diuen que força aspectes de l’ensenyament formal obligatori
estan en crisi entre nosaltres. És un servei
gratuït, que l'Estat regala a tots els nens
i nenes fins els 16 anys, només pel fet de
ser aquí (encara que els seus pares no paguessin, de moment, impostos directes).
Ho finança tot (edificis, docents, material,
manteniment, ...) amb els diners que recull
dels ciutadans. Però, d’aquesta manera,
poca gent sap el que això costa (el preu
d’educar cada nena o cada nen fins que
compleixi 16 anys). No és pas que no ho
paguem, no, però sembla gratis, com l’aire
que respirem o les imaginacions que formulem. I no és veritat. Hi invertim força
diners. No sé si suficients, però sí molts:
aquesta grossa xifra global sí que la publica
el govern.
Penso que si cada pare i cada mare sabéssim quan costa cada dia del fill a escola
ens ho prendríem d’una altra manera.
El desinterès i la indiferència ens farien
vergonya. Els pares que –perquè volen i
perquè poden– han de pagar del tot una
escola privada o bé, d’altra banda, aquells
que saben com pateix financerament el
centre educatiu concertat escollit, potser
en són més conscients. Experimenten en
la pròpia pell que res és gratis. I això els
mou a interessar-s’hi, a no perdre’s les
reunions, a revisar que les coses siguin
netes i que es facin com cal. Quan apuntem la mainada a extraescolars (música,
un idioma, nedar, ...) i ho paguem de la
butxaca, per molt adolescents i rebels que
se’ns posin els fills, hi van i ho aprofiten:
“Oh, i tant que hi van! Ho hem pagat”, li
diem. Si no ens costés res, si fos gratuït,
la deixadesa podria prendre força.
Faig dues propostes: la primera, que cada
família rebi una informació seriosa i clara
(amb dades ben comptades: mestres i PAS,

material, instal•lacions, etc.) del cost de
la plaça escolar del seu fill. Una mena de
rebut formal: allò que entre tots hem pagat per a l’educació d’aquella nena o nen
en concret, i mes per mes o dia per dia.
Els ordinadors ho poden elaborar fàcilment, i amb colors. Seria educatiu per als
alumnes i, de ben segur, útil per als pares:
els animaria a participar més en el centre
educatiu, redescobrint-se protagonistes.
La segona proposta reclama transparència:
el dret civil a poder escollir escola inclou
conèixer totalment com està i com funciona cada centre educatiu. Reivindiquem
que siguin clars i oberts: estadístiques de
qualificacions, ús dels recursos econòmics
rebuts, ràtio de professors per aula o per
alumne, projectes endegats, etc. Cal que
els centres educatius –essent públics els
que ho són, o bé d’iniciativa associativa o
particular els altres– tinguin personalitat
pròpia. Només així serem lliures en educació, renaixerà la il•lusió i l’excel•lència
deixarà de ser un discurs demagògic. La
igualtat ho ha de ser d’oportunitats però
no pas un igualitarisme de tipus soviètic,
allò del “tots és de tots”, que ara ja no és
pas progressista. l
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