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Ara fa gairebé quatre anys es va 
començar a publicar fapelnews. 
Han estat 10 números sense inter-
rupcions i, per tant, hem arribat a la 
majoria d’edat: ens hem consolidat. 
Aquesta és la veritable raó de publi-
car aquest suplement en un diari 
com La Vanguardia: celebrem un 
aniversari.

Escriure una editorial per aquest 
motiu dóna una doble alegria. D’una 
banda, vol dir que hi ha coses a dir i, 
per tant, persones a qui els interes-
sa el que s’escriu i que seran lectors 
d’aquest mitjà de comunicació. De 

l’altra, vol dir que hi ha vida, que hi 
ha esperança i que hi ha futur.

La fapel, en el termini d’uns anys, 
ha passat a tenir una representa-
ció important dins de l’associacio-
nisme i la participació dels pares i 
mares a Catalunya. Arribem a gai-
rebé 140.000 famílies, hem assolit 
una fita important en col·laboració 
amb altres institucions similars de 
l’Estat i hem constituït, ara fa nou 
anys, la Cofapa, una confedera-
ció espanyola, que com la fapel a 
Catalunya, no té dependències de 
cap mena, i que s’ha fundat amb 

un sol objectiu: “la llibertat, el dret 
a escollir l’educació en un marc de 
qualitat, convivència i de respecte 
a tots els idearis, projectes i models 
educatius, en definitiva, respectant 
la veritable pluralitat”. A Europa, 
l’EPA (European Parents Associa-
tion) coneix des de la seva fundació 
la nostra empenta i voluntat per 
treballar per a l’educació; no en va 
som una de les set federacions fun-
dadores d’aquesta institució euro-
pea, que enguany cel·lebrarà el 25è  
aniversari.Tot això penseu que ho 
volem fer, i ho fem, al costat dels ti-

tulars dels centres educatius, direc-
tors, mestres i professors de les es-
coles que hem escollit, en llibertat, 
per educar els nostres fills i filles. 
Són escoles que tenen cada una un 
ideari i un projecte educatiu, una 
personalitat pròpia, on es respec-
ta la pluralitat i la diversitat, que és 
el principal motiu pel qual les hem 
escollit.

Educar i criar els fills i filles és un 
signe d’esperança, i demostra que 
la gent té confiança en el futur, creu 
en els valors transmesos a les noves 
generacions. Per tant, la respon-

sabilitat dels pares envers els seus 
fills constitueix la pedra angular 
insubstituïble de la societat, enca-
ra que els pares no han d’ésser els 
únics que suportin aquesta respon-
sabilitat, ni a l’Europa d’avui ni a la 
de demà.  

Moltes persones de la societat 
contribueixen a la criança dels fills, 
de manera  que aquests no creixen 
aïllats, sinó en mig d’un món real.  
Per tant, la criança va més enllà de 
l’educació, però és quasi impossi-
ble sense els esforços realitzats a 
l’escola. Passa a pàgina 3  →

FEINA DE PARES P.04
l’irrenunciable paper 
dels pares en l’educació 
dels seus fills

MILLORAR L’EDUCACIÓ P.05
Jaume sarramona argumenta 
la importància de millorar 
la nostra educació

LA COMUNITAT 
OPINA P.08
grups vinculats a l’educació 
opinen sobre diversos temes

EDITORIAL | Celebrem l’aniversari
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L’educació dels fills, 
dret i deure dels pares
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Ve de pàgina 1 → El recolzament i 
respecte mutu, davant la respon-
sabilitat dels pares i mares junta-
ment amb l’escola i els professors, 
és la “conditio sine qua non” per 
criar i educar els nens i nenes de 
la nostra època. Per això, les famí-
lies necessitem poder exercir un 
dret que se’ns va donar en néixer, 
pel fet de ser persones: “el dret a 
escollir l’escola i el tipus d’educa-
ció que volem per als nostres fills 
i filles”.
Aquests darrers anys ens han dut a 
una situació peculiar i és que, per 
les circumstàncies que tots vosal-
tres coneixeu, ens hem erigit, jun-
tament amb altres institucions, en 
defensors dels nostres col·legis, i si 
una institució de qualsevol àmbit 
s’ha de defensar vol dir que algú 
no està actuant correctament.

La fapel vol que les coses es facin 
amb correcció i, per això, ens hem 
implicat en el Pacte Nacional de 
l’Educació i en els treballs que 
han acabat amb l’aprovació de la 
LEC, però també volem recordar 

que esperem pulcritud en el de-
senvolupament de la llei per part 
de les administracions compe-
tents i estarem amatents a qualse-
vol intent de no ser coherent en la 

interpretació de la llei. Les gaire-
bé 226.000 signatures recollides 
juntament amb la CCAPC (pares 
i mares de l’escola cristiana) ens 
demanen i obliguen a fer aquesta 
funció de vigilància.
Per acabar, vull recordar alguns 
dels objectius de la fapel, que per a 
tots nosaltres són irrenunciables:
→ Promoure, sostenir i defensar 
el principi de llibertat d’ensenya-
ment i el dret prioritari dels pares 
a triar escola i el tipus d’ensenya-
ment que desitgin per als seus 
fills.
→ Defensar els drets de l’ensenya-
ment lliure i autònom en ordre a 
la seva promoció i desenvolupa-
ment d’acord amb la Constitució, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, les lleis d’educació vigents i 
els Tractats Internacionals on es 

fa esment a l’educació.
→ Vetllar pel prestigi dels Centres 
d’Ensenyament i la defensa de la 
dignitat social dels professors i 
de totes les persones implicades 
en l’educació.
La Federació es proposa desen-
volupar tots aquests objectius i 
finalitats en col·laboració amb 
altres entitats semblants i amb 
organitzacions nacionals i inter-
nacionals que treballen pel bé de 
l’escola i la família.
Dit això, us demanem que llegiu 
aquests fulls, l’onzè número de 
fapelnews, amb interès i que ens 
feu saber les vostres opinions. 
Aprofitem també per dir-vos que 
posem a la vostra disposició els 
espais que necessiteu en els pro-
pers números per expressar el 
que sentiu i viviu en relació amb 

l’educació i la formació dels fills 
i filles. •

celebrem l’aniversari

carta a pares i mares
A les mares i els pares que van signar les 
al·legacions a l’avantprojecte de la llei 
d’educació de Catalunya (LEC) promo-
gudes per la Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares d’Alum-
nes de Catalunya (CCAPAC) i la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares de les 
Escoles Lliures (FAPEL). 
A tot els membres de les comunitats edu-
catives de les escoles concertades de 
Catalunya.

Benvolgudes i benvolguts, 
L’1 de juliol el ple del Parlament 

de Catalunya va aprovar, per àmplia 
majoria, la llei d’educació de Catalu-
nya (LEC) i, després de la seva publi-
cació al DOGC el passat 16 de juliol, ja 
està en vigor. 

Feia poc més d’un any havíem 
protagonitzat una històrica recolli-
da d’al·legacions, aportant-ne més 
de 225.000, a un avantprojecte de la 
LEC que era un atemptat contra la 
llibertat d’ensenyament i els drets 
dels pares, particularment el dret a 
l’elecció de centre. 

El text final ha millorat molt res-
pecte aquell avantprojecte. Com 

s’ha anat posant en evidència, la 
vostra resposta a aquella iniciativa 
conjunta de la CCAPAC i de la FA-
PEL va capgirar el procés. El volum 
d’al·legacions van fer que el govern 
s’adonés que calia cercar el consens. 
Fruit d’aquest consens, el text es va 

modificar a fons i la llei ha estat apro-
vada amb els vots de CIU, PSC i ERC. 

La LEC aprovada, a diferència de 
l’avantprojecte del govern: 
- respecta el mandat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de bastir 
un model educatiu d’interès públic;

- reconeix la llibertat d’ensenyament 
i el caràcter propi dels centres pri-
vats; 
- respecta el pluralisme i l’autonomia 
dels centres; 
- no imposa noves condicions per al 
concert educatiu als centres que ja 
el tenen;
- ja no nega la possibilitat d’establir 
criteris complementaris en la regu-
lació de l’admissió d’alumnes; 
- obre la possibilitat a la concertació 
de l’educació postobligatòria. 

Els avenços han estat molt grans, 
però com no podia ser d’altra ma-
nera, el consens té els seus tributs i 
la LEC és una llei oberta a diferents 
tipus de desplegament posteriors. 

Així doncs, tot felicitant-nos de 
l’èxit assolit i agraint el treball a les 
forces polítiques que s’han fet ressò 
de les nostres reivindicacions, ens 
cal mantenir una actitud vigilant 
per tal que les bases que la llei deixa 
assentades serveixin per superar la 
discriminació que encara patim els 
pares i les mares que optem per l’es-
cola concertada a Catalunya. La con-
certació de la postobligatòria o faci-

litar l’accés als fills dels exalumnes i 
als alumnes de la pròpia llar d’infants 
han d’estar entre les properes fites. 

Us encoratgem a seguir treballant 
en la defensa dels vostres drets i us 
desitgem un molt bon curs.

Ben cordialment,  

Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares 

d’Alumnes de Catalunya 

Federació d’Associacions de Mares 
i Pares de les Escoles Lliures

 
Agrupació Escolar Catalana

 
Associació Professional Serveis 

Educatius de Catalunya - Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya 

Confederació de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya

 
Federació Catalana de 

Centres d’Ensenyament 

Barcelona, setembre de 2009

Educar i criar els fills 
i filles és un signe 
d’esperança, i demostra 
que la gent té confiança 
en el futur
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La participació dels pares 

Pares i professors: aliats per la causa

La societat necessita que el seu siste-
ma educatiu li proporcioni el valor de 
l’excel·lència sense que es perdi la ne-
cessària equitat entre els alumnes als 
quals va destinat aquest noble servei 
d’interès públic que és l’educació. En-

tre els múltiples agents amb els quals 
comptem n’hi ha dos que són clau: la 
família i el professorat. I tots dos es 
complementen necessàriament; més 
encara, si l’un o l’altre apunten en un 
sentit diferent, el resultat serà nefast. 

No hi ha cap altra opció; la necessària 
implicació dels pares en el desenvolu-
pament del projecte educatiu de cada 
centre escolar és la peça clau. Malgrat 
tot, no n’hi hauria prou. Les compe-
tències que han de tenir els docents 
actuals han experimentat un can-
vi notable, ja que el que s’ha de saber 
gestionar actualment és una situació 
professional complexa. D’altra ban-
da, ja sabem que a la Unió Europea el 
prestigi social dels mestres ha sofert 
una considerable davallada i alguns 
d’ells potser hi tenen bona part de cul-
pa, però tampoc no podem estar gaire 
orgullosos del paper dels pares a casa 
seva. Què cal fer, doncs?

En primer lloc, apunto la necessitat 
que els rols dels pares i els dels profes-
sionals de l’ensenyament no es barre-
gin en un mateix escenari. Si es com-
parteix un mateix model educatiu, si 
hi ha sintonia amb les finalitats que es 
pretenen tant a casa com a l’escola, les 
tutories personalitzades seran el pont 
d’enllaç entre ambdues institucions i 
cada part farà la seva aportació sense 
trepitjar els uns el terreny dels altres. 
La gestió de l’aula, la manera d’enca-
rar la planificació de l’aprenentatge, la 
tria de les metodologies més adequa-
des, etc. formen part de la tasca docent 
pròpiament dita. Els valors que s’estan 
promovent, el respecte a qui ha d’exer-
cir l’autoritat, els límits a les demandes 
contínues dels fills i de les filles, etc. és 
cosa que s’aprèn a casa. El centre es-
colar és l’espai compartit on els pares 
confien la seva irrenunciable labor de 
primers educadors a uns professio-

nals, sempre durant un temps limitat.
En segon lloc, penso que hem d’ad-

metre que bona part dels nous pro-
fessors arriben a les aules insuficient-
ment preparats per a donar resposta a 
totes les competències que se suposa 
que han de tenir. Les facultats d’edu-
cació han de reorientar bona part dels 
seus plans d’estudis i adaptar-los a les 
capacitats amb què han de comptar els 
professors. Per exemple, molts dels es-
tudiants de magisteri mai no han rebut 
formació específica en la millora de la 
seva comunicació oral, ni en el domini 
del llenguatge no verbal o en les habi-
litats interpersonals que cal tenir per 
a la resolució de conflictes. I deixo de 
banda en aquesta ocasió el repte de la 
majoria de llicenciats que recalen en 
les aules de secundària. Per l’altra part, 
són encara insuficientment aprofita-
des les escoles de pares i mares o els 
serveis d’assessorament familiar que 
caldria prestar des dels mateixos cen-
tres docents.

En tercer lloc, cal trobar l’equili-
bri entre la dinamització que precisa 
l’ensenyament actual, en què la trans-
missió tradicional dels sabers ja no és 
la màxima prioritat, i és necessari as-
segurar que el professorat pugui exer-
cir la seva tasca docent en condicions. 
Això significa que cal dotar els centres 
amb l’autonomia necessària per poder 
aplicar en cada cas les mesures facili-
tadores de la convivència que s’esti-
min oportunes, reforçar amb les mo-
dificacions legals que calgui l’autoritat 
dels equips directius i del professorat 
i, sobretot, que es premiï la cultura de 

l’esforç per part de l’alumnat: el res-
pecte, el treball ben fet i l’excel·lència. 
L’educació en valors que no caduquen 
continua sent, d’altra banda, una tasca 
prioritària i insubstituïble de les famí-
lies.

I finalment, cal fer un pas decidit 
cap a l’avaluació i l’autoavaluació de 
la funció docent com a pas imprescin-
dible per a la millora sistemàtica de 
cada professional i, per extensió, dels 
centres i del sistema educatiu. Caldrà 
trobar els instruments i les estratègi-
es més idònies per a cada cas, garan-
tir les condicions del procés i establir 
les conseqüències dels resultats que 
s’obtinguin, que han d’anar en la línia 
d’una carrera professional que no posi 
l’accent només en incentius econò-
mics igualitaris sinó en la bonificació 
de la feina ben feta. 

Jordi Viladrosa i Clua
vicepresident de fapel

El rol dels pares i els dels professionals de l’ensenyament no s’ha de barregar en un mateix escenari. 
Bona part dels nous professors arriben a les aules insuficientment preparats.

L’any 1976, un grup de pares i mares 
van impulsar un congrés sobre educa-
ció. No eren gaires, tenint en compte 
que les prioritats en aquells moments 
estaven molt enfocades al procés de la 
transició, en les llibertats polítiques en 
general, més que en la llibertat d’edu-
cació en particular; i en aquesta buga-
da varem perdre algun llençol.

Aquells pares semblaven força es-
tranys. Volien deixar palès que sense 

llibertat d’educació no es podia parlar 
de democràcia ni de llibertat en gene-
ral. Volien insistir en aquest punt con-
cret de les llibertats que s’obrien uns 
nous horitzons aleshores.

Sempre hi ha hagut, des de sempre, 
persones que han cregut que aquest 
és un dels drets més importants dels 
individus, de la família, de la societat. 
I és per això que han seguit insistint i 
recordant a tots, i especialment i pa-

radoxalment als polítics, que sense lli-
bertat d’educació no hi ha país.

Aquesta llibertat incorpora, entre 
d’altres, el dret dels pares a participar 
en el procés educatiu dels seus fills. A 
ser els primers protagonistes, però de 
debò, dedicant TEMPS a l’educació 
dels seus fills. 

Tota família hauria de ser capaç de 
tenir el seu projecte educatiu escrit 
en un paper. Això seria, però, com les 
Constitucions, que mantenen uns 
principis invariables, però que va evo-
lucionant i aplicant-se cas per cas, se-
gons les circumstàncies i les persones. 
Fem la prova: posem en un paper, or-
denadament, quin és el nostre projec-
te educatiu familiar, quins objectius 
principals tenim (com a família i per a 
cada fill o filla), quins mitjans tenim a 
l’abast per dur-lo a terme i quins estem 
disposats a esmerçar. I anar aplicant i 
revisant, fill per fill... Un per un.

Participació és una paraula molt de 
moda. Tothom vol processos de decis-
sió participatius,  activitats amb valors 
democràtics... Però la participació de 
la que parlo és aquella que s’assembla 
més a la implicació que a la col.labo-
ració. Visualment, un vell acudit: en 
un plat d’ous ferrats i cansalada, la ga-
llina participa, el porc n’està implicat. 
Doncs això, els pares hem de posar-hi 
el coll per l’educació dels nostres fills.

Aquest estiu he llegit un llibre força 
interessant, escrit per un polític. No 

m’ha sorprès, perquè ja tenia notícies 
de la seva franquesa i la seva visió de 
l’educació en particular, i referma la 
meva convicció que tenim polítics que 
valen la pena; i també que hi ha milers 
de mestres esperant que els pares ens 
impliquem, participem, en l’educació 
dels nostres fills, cedint-los l’autoritat 
que necessiten i ajudant-nos mutua-
ment a fer de l’educació un fet essenci-
al del nostre quefer i no quelcom acci-
dental o circumstancial. 

Però per això els pares necessitem 
estar segurs de la necessitat d’aquesta 
implicació. I això només es pot acon-
seguir amb formació. Aquella forma-
ció que prové de l’aprenentatge diari 
de ser pare i de la formació continua-
da. Una formació impartida per pro-
fessionals de la formació de pares, que 
incideixi en aquells àmbits clau de 
l’educació familiar: el temps  dedicat 
a la família, al matrimoni, conèixer els 
nostres fills i filles com són, el seu en-
torn d’amics... i orientacions sobre què 
podem fer amb un nen de quatre anys 
quan fa una rebequeria o amb una no-
ia de tretze quan vol fer-se un “tatoo” 
o un piercing. Que ens ajudi a definir 
el nostre propi estil de família, a donar 
importància al matrimoni i al diàleg , a 
construir una família forta.

Ningú vol renunciar al que és el mi-
llor. De fet els publicistes ho saben, i ens 
presenten (sovint enganyosament) les 
bondats de qualsevol producte, des-

tacant que el necessitem i que no som 
res si no l’adquirim. Doncs la formació 
de pares, realment, la necessitem i és el 
camí per assolir el millor per a nosal-
tres com a pares i per als nostres fills i 
filles. La formació és, doncs, una de les 
receptes fàcils (i econòmica!!) per tenir 
una família forta.

És ara, amb la formació adient, 
que els pares esdevenim conscients 
de la necessitat de la participació, 
juntament amb el mestre i amb l’esco-
la, en el procés educatiu dels nostres 
fills. I de la participació entesa com a 
procés de construcció conjunta, mai 
enfrontada, amb els mestres i pro-
fessors. Si volem participació, hem 
d’apostar per la formació. 

Josep Manuel Prats
vicepresident de fapel

Tota família hauria de ser capaç de tenir el seu projecte educatiu escrit en un paper.
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La millora de la nostra educació

Millorar la qualitat de la nostra edu-
cació ha de ser el resultat d’una acció 
permanent, com succeeix en altres as-
pectes de la vida personal i col·lectiva. 
No comparteixo en absolut la valo-
ració catastrofista que del nostre sis-
tema educatiu fan habitualment els 
tertulians desconeixedors de la rea-
litat complexa que suposa educar, i 
que donen la culpa de tot a una reno-
vació pedagògica que no són capaços 
de comprendre; però és evident que 
tenim mancances que ens cal supe-
rar, no pel camí de retornar al passat 
pedagògic, sinó pel camí d’aplicar els 
avenços pedagògics que coneixem.

Encara comparteixo menys el 
criteri dels instal·lats en la comodi-
tat del sistema, que es resisteixen 
a qualsevol canvi i solament saben 
demanar més recursos humans i ma-
terials, com si aquests fossin infinits, 
i sense voler admetre que millorar 
sempre suposa posar-hi més esforç i 
fer autovaloració crítica de la pròpia 
activitat quotidiana.

Les lleis no són suficients
El curs que ara comença sens dubte 
estarà marcat pel desplegament 
i l’aplicació de la llei d’educació 
recentment aprovada al Parlament de 
Catalunya. Sense entrar a analitzar-
ne el contingut, cal tenir ben present 
que les lleis no són suficients per elles 
mateixes per canviar les coses, si bé 
les encarrilen, i encara menys quan 
són fruit de tants pactes i transacci-
ons. D’altra banda, hi ha qüestions 
que la mateixa llei no tracta de mane-
ra suficient o ni tan sols esmenta.

En primer terme podem parlar del 
permanent tema de la direcció dels 
centres públics. Avorreix parlar sem-
pre de la mateixa qüestió, però la seva 
solució definitiva dependrà de com es 
reguli finalment el sistema d’accés i 
l’actitud amb què l’administració en-
cari el tema. Ja és positiu que la for-
mació prèvia a la professió directiva 
(que no és una simple “funció”) es 
consideri un motiu preferent en la 
llei. Ara cal establir els acords perti-
nents amb les universitats per fer un 
mestratge de qualitat, al qual sola-
ment pugui accedir qui ja tingui uns 
anys d’experiència docent, a més de 
la clara voluntat de ser directiu d’un 
centre escolar. Tot això al marge de la 
demanda d’altres qualitats personals 
i de l’avaluació continuada del càr-
rec, naturalment. Aquesta formació 
inicial ha de ser exigible també als 
directius dels centres privats.

En la comissió que ha de seleccionar 
els directors dels centres públics 
—m’estalviaré ara anar utilitzant 
el masculí i el femení constantment 
pel bé de l’agilitat del llenguatge, 
contràriament al que fa el text de la 
LEC— hi ha d’haver una presència 
majoritària de l’administració 
educativa, ja que és la responsable del 
sistema i es tracta de nomenar els seus 
representants als centres escolars; de 
la mateixa manera que fóra absurd 
pensar que en un centre privat el 
titular no pogués decidir aquestes 
qüestions.

Això és antidemocràtic? Solament 
la perversió del sagrat concepte de la 
democràcia entraria en contradicció 
amb el fet que els responsables de les 
institucions de responsabilitat públi-
ca siguin escollits per meritatge i ha-
gin de donar comptes de la seva gestió. 
No crec que nosaltres puguem donar 

lliçons de democràcia en aquest ter-
reny als països més avançats d’Euro-
pa. El lideratge —sense que la paraula 
ens hagi d’espantar— és un requisit 
per a la qualitat de qualsevol institució 
social i l’escola no n’és una excepció. 
Tots els estudis fets en aquest sentit 
ho confirmen.

Un segon aspecte a considerar és 
la dedicació efectiva del professorat 
als centres escolars. Sóc conscient 
que es tracta d’un tema delicat i que 
sempre produeix susceptibilitats i 

automàtics mecanismes de defensa 
que fàcilment paralitzen qualsevol 
iniciativa de canvi. Però sempre s’ha 
dit que “no es poden fer truites sen-
se trencar ous”. I aquí els ous són els 
llargs períodes de vacances i l’horari 
que els docents passen efectivament 
en els centres.

Si no aprofitem els períodes de llar-
gues vacances de l’estiu per atendre 
els alumnes que més ho necessiten i 
els docents no passen la totalitat de 
la jornada laboral als centres, serà 
impossible fer passes efectives de 
millora. És ben sabut que hi ha do-
cents que dediquen a la seva feina 
més temps fins i tot del que és legal-
ment exigible, però —ho diem reite-
radament— les escoles necessiten la 
implicació de tots i el treball en equip 
ben coordinat de tot el professorat; 
per tant, no hi ha d’haver excepcions 

de cap tipus. És al centre i sense la 
presència dels alumnes quan s’ha de 
planificar, elaborar material didàctic, 
atendre els pares, buscar les impli-
cacions socials, millorar la formació 
professional, etc. Naturalment, això 
és vàlid des de l’educació infantil fins 
als postgraus universitaris, però ara 
parlem de l’educació destinada a tot-
hom. Un altre dia podem parlar de la 
universitat.

Resulten del tot injustificables, per 
exemple, la jornada que als centres 
públics es fa solament al matí durant 
la segona meitat de setembre i de juny, 
el tancament de les escoles durant tot 
el mes de juliol, el començament de 
les classes a mig setembre, etc. I què 
podem dir de la sisena hora a l’educa-
ció primària? Doncs que hauria de ser 
una hora efectiva de classe, com de fet 
passa en els centres privats. L’argu-
ment que així s’haurà de concertar en 
aquells és una raó econòmica, però de 
cap manera pedagògica. La millora de 
l’equitat del sistema, a més de com-
prometre de manera real el sistema 
concertat en l’atenció de tot l’alum-
nat, passa també per equiparar l’hora-
ri entre ambdues xarxes. Si cal revisar 
el salari del professorat públic, que es 
faci si cal incloure més hores d’estada 
al centre en el sector concertat. Així, 
l’horari i les vacances deixarien de ser 
el principal motiu per escollir la pro-
fessió docent.

En la línia del que deia en l’arti-
cle anterior respecte d’una major 
exigència en l’horari i el calendari es-
colars, hi ha l’estimulació de l’accés a 
la professió docent dels millors estu-
diants de la secundària —com fan els 
països que després tenen els millors 
resultats en les avaluacions interna-

cionals, com Finlàndia, Corea, Hong 
Kong, etc. Per això s’ha d’analitzar 
a fons la formació inicial del profes-
sorat, augmentant-ne l’exigència i 
prestigiant la carrera en el conjunt de 
les carreres universitàries. Avui ser 
docent planteja unes exigències for-
matives d’alta qualitat i demana gent 
preparada i psicològicament forta per 
afrontar uns reptes difícils, comple-
xos. La selecció d’entrada, l’avaluació 
exigent de coneixements i de les pràc-
tiques durant la carrera i l’avaluació 
efectiva dels primers temps d’accés a 
la professió han de permetre tenir un 
professorat qualificat i motivat vers la 
seva professió.

Esplèndida oportunitat
Aquesta no és una qüestió que afecta 
solament la universitat. L’adminis-
tració educativa ha de poder fer els 
plantejaments que li són necessaris 
per obtenir un professorat adequat; 
per tant, s’han de coordinar les res-
pectives conselleries. Els nous títols 
universitaris que es posen en marxa 
són una esplèndida oportunitat que 
no podem desaprofitar. Les exigèn-
cies pedagògiques dels maltractats 
“acords de Bolonya” han de fomentar 
a la universitat maneres d’aprendre 
que després s’han de traslladar a la 
pràctica dels centres escolars.

I queda el tema de l’avaluació 
externa i rigorosa del sistema. En 
aquest sentit es va fer un gran pas 
amb la implantació de les proves de 
competències bàsiques l’any 2000 i 
amb la prova dirigida als alumnes de 
sisè de primària l’any passat, però cal 
avançar més. Som l’únic país del món 
avançat on els alumnes no reben cap 
qualificació oficial mitjançant proves 

externes fins a l’accés a la universitat. 
Això vol dir que tota la primària, se-
cundària obligatòria i postobligatò-
ria se supera mitjançant els barems o 
criteris que apliqui cada docent en les 
respectives matèries. No crec que cal-
guin gaires comentaris per advertir 
el que això suposa. Centres i docents 
apliquen criteris diferents per jutjar 
el nivell exigible per tal de determinar 
el que l’alumnat ha d’assolir en cada 
curs i etapa educativa.

Unes proves segons criteris de 
competències, ben estructurades 
i amb uns bons barems, haurien de 
ser la referència que guiés l’activitat 
de tot el sistema educatiu, si més no 
pel que fa al que considerem mínims. 
Aleshores sí que tindria sentit que 
analitzéssim els percentatges de qui 
els supera i de qui no, i es podrien apli-
car mesures concretes per apujar el 
nivell en els casos en què fos necessa-
ri. I no faríem res que no facin els paï-
sos del nostre entorn.

La vinculació dels professionals a 
propostes engrescadores és impres-
cindible, també la de les famílies, però 
l’Administració s’ha de posar al da-
vant explicant què vol fer sense com-
plexos, sense por de les crítiques in-
teressades. Com es diu habitualment, 
ens hi juguem massa i el temps no cor-
re a favor nostre. Els propers resultats 
a les proves del PISA que s’ha aplicat 
aquest any ens donaran novament 
informació comparable de com es-
tem. El PISA no ho és tot, certament, 
però si no estem bé en una part serà 
difícil que anem millor en la totalitat, 
no creieu? 

Jaume Sarramona
Catedràtic emèrit de Pedagogia a la UAB

Hi ha docents que 
dediquen a la seva feina 
més temps fins i tot 
del que és exigible

El curs que ara comença sens dubte estarà marcat pel desplegament i l’aplicació de la llei d’educació 
recentment aprovada al Parlament de catalunya. 
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Què és la fapel? 

La fapel és la Federació d’Associa-
cions de Pares i Mares d’Alumnes 
de les Escoles Lliures de Catalunya 
i com a tal agrupa les AMPA de 
nombroses escoles, concertades i 
no concertades, promogudes per 
la iniciativa social i també altres 
institucions i associacions que 
recolzen les mateixes finalitats.

La fapel està oberta a tots els 
centres educatius de Catalunya. 
Una característica dels estatuts de 
la fapel és la possibilitat de tenir 
associats centres educatius en 
procés de constitució d’una APA. 

Finalitats
→ Promoure, sostenir i defensar la 
llibertat d’ensenyament i el dret 
prioritari dels pares a triar l’es-
cola que desitgin pels seus fills. 
→ Organitzar, amb la col·laboració 
de les APA federades i a petició seva, 
activitats que tinguin com a objectiu 
millorar la relació família - escola 
mitjançant trobades, sessions de 
treball, visites i reunions tant a ni-
vell nacional com internacional. 
→ Representar i dur a terme ac-
cions necessàries davant els 
poders públics en defensa dels 
drets dels pares en l’educació. 
→ Mantenir una relació constant 
i participar en les organitzacions 
europees internacionals amb inter-
canvi d’informació i iniciatives en 
defensa dels objectius esmentats. 
→ Vetllar pel prestigi dels centres 
d’ensenyament i la defensa de 
la dignitat social de la comuni-
tat educativa que l’envolta. 

Conviccions educatives
Els pares i les mares són els primers 
educadors dels seus fills i filles.

La llibertat d’educació i el 
dret d’escollir escola (projec-
te educatiu, tipus d’educació) 
i la llibertat de consciència són 
dues llibertats fonamentals, in-
alienables i indissociables.

Els pares i les mares formen part 
de la comunitat educativa i se’ls 
crida a jugar-hi un paper essencial.

L’educació ha de tenir en compte 
totes las dimensions de la persona.

L’alumne ha de ser el cen-
tre de l’acte educatiu.

Àmbit de representació
La fapel participa activament en 
tots els fòrums que li són propis:
→ Consell Escolar de Catalunya.
→ Consell Escolar de Barcelona 
ciutat i d’altres municipis. També 
en els Consells escolars territorials.
→ CR TV Catalunya.
→ Cofapa - Confederació de federaci-
ons d’associacions de pares i mares 
d’alumnes (àmbit estat espanyol). 

→ EPA - European Parents 
Associations – (àmbit europeu).
→ Foro Internacional de la Familia.
→ UIOF – Unión Internacional de 
las Organizaciones Familiares.
→ Altres organismes oficials.

Relacions amb altres 
organitzacions  educatives
La fapel és membre, 
entre d’altres, de:            
→ l’OIDEL (Organisation 
Internationale pour le Dévelop-
pement de la Liberté d’Enseig-
nement) amb seu a Ginebra. 
→ GEC (Grup d’Entitats Catalanes 
de la Família) amb seu a Barcelona.
→ Fòrum Educació i Cultu-
ra. Aula Maria Rúbies.

Publicacions i serveis
→ Butlletí electrònic mensual.
→ Revista trimestral fapelnews.
→ Diàlegs d’educació.
→ Web de la fapel: http://www.fapel.net 
→ Documents pedagògics 
per a pares i mares.
→ Documents sobre te-
mes d’interès social. 
→ Documents informatius so-
bre legislació educativa.
→ Article de fons a diferents revis-
tes d’educació i col·laboracions 
en molts diaris i revistes. 
→ Escola de pares.
→ Assessorament jurídic, 
assegurances d’RC i mèdiques.
→ Telèfon d’atenció per a les fa-
mílies i els centres educatius.

Temes recurrents de la fapel
→ Drets dels pares a l’educació, 
a la llibertat d’elecció de cen-
tre i al concert educatiu.
→ Formació de pares i participació 
família/escola. Escola de pares.
→ Comunicació i informa-
ció de temes educatius.
→ Defensa dels pares i les mares 
davant de la pèrdua de drets 
i llibertats de l’educació. 

Òrgans de gestió 
i participació de fapel
Junta directiva.
Comissió permanent.
Assemblees ordinàries 
i extraordinàries.
Congrés anual.
Seminari anual. 

La voz de los padres 
de alumnos en Europa

En 1985 se creó la EPA (European Pa-
rents Association) con el objetivo de 
agrupar las asociaciones de Padres de 
Alumnos de los países de Europa tan-
to las de escuela pública como las de 
iniciativa social y escuelas privadas. 
Fapel fue una de las siete federaciones 
europeas que fundaron EPA. Se trata 
de una asociación plural, aconfesio-
nal y sin fines políticos, que busca el 
diálogo con todos los agentes sociales, 
educativos y políticos, y la promoción 
del consorcio “Padres-Profesores” 
como clave para la mejor educación 
de los hijos.

En la actualidad forman parte de 
EPA todos países de la Unión Europea 
y representa a más de 150 millones de 
padres. La sede social está en Bruse-

las. Fapel ha tenido siempre una re-
presentación en la Junta directiva de 
EPA, a través de la presidencia, la vice-
presidencia o la secretaría general.

Entre los objetivos de EPA figura 
la integración activa de los padres en 
la educación de sus hijos, el reconoci-
miento de los padres como primeros 
y principales educadores y la coope-
ración entre las distintas asociaciones 
y federaciones de padres de Europa. 
Una de las aportaciones más impor-
tantes de los padres de EPA a la edu-
cación es la “Carta de los derechos y 
deberes de los padres de Europa” (ver 
recuadro adjunto), 

La Comisión Europea a través 
de sus programas Sócrates, etc., da 
el soporte económico necesario en 
la implementación de los proyectos 
educativos promocionados por EPA, 
así como para la organización de con-
ferencias y seminarios sobre distintas 
cuestiones actuales como la multi-
culturalidad, la violencia en las aulas, 
alumnos con necesidades especia-
les,… etc., por nombrar los más recien-
tes. El próximo año, 2010, se celebrará 

en Barcelona la Asamblea General y el 
Congreso de EPA,  con un análisis de 
la educación en el mundo.

La revista EPA Info, las “Newslet-
ters” y la página web (epa-parents.
org) dan a conocer con detalle las 
actividades que se llevan a cabo y 
los fines de la asociación. El Premio 
Alcuin, que se concede anualmente, 
reconoce la labor de los padres y ma-
dres de Europa.

Recientemente, la EPA ha ex-
presado su voz, en la elaboración de 
la Constitución Europea, todavía no 
promulgada, donde se recoge el de-
recho de los Padres como los prime-
ros y principales responsables de la 
educación de sus hijos. También en la 
última Asamblea General, celebrada 
este mismo año 2009 en Copenhague, 
se ha elaborado un documento sobre 
el “Permiso laboral para Padres” (Re-
solución de EPA en Copenhague para 
el reconocimiento de los representan-
tes de los padres).

 Los actuales socios de pleno de-
recho españoles de EPA son: Conca-
pa, Fapace, Fapacel, Fapae y Fapel. 

European Parents Association (EPA)

EPA 
Established 1985
Housed: Bruxelles
64 Parents’ Associations  
25 European States

Represents over 150 
millions parents 

Fapel was one of the seven 
federations that founded EPA 

EPA Mission
The Voice of Parents in Europe
→ To work in partnership with oth-
er educators in the creation of an 
educational community through-
out Europe.
→ To give a strong voice in the 
development of all educational pol-
icies and decisions at the European 
level by constant  contacts with the 
European Commission, the Euro-
pean Parliament, the President of 
the Council of Ministers and the 
Ministers of Education.

EPA Aims:
→ To ensure that education poli-
cies guarantee the highest possible 
quality of education for all of our 
children.
→ To use the influence of the EPA 
to promote, in a European context, 
the active participation of parents 
at all levels of education.
→ To develop a dialogue between 
parents in Europe.
→ To work to support effective part-
nership in education throughout 
Europe educators, pupils and 
authorities. 

EPA Commitment documents.
→ The Paper of Principles sets out 
those principles which should 
shape the role of parent organisa-
tions within the educational sys-
tem at local, regional, national and 
European levels. 
→ The Charter of Rights and Re-
sponsibilities of Parents in Europe 
sets out our philosophy and ex-
pectations for the role of parents in 
their children’s education.

1. Los padres tienen el derecho de 
educar a sus hijos en una sociedad 
sin discriminaciones por motivo del 
color de su piel, sexo, origen étnico 
o social, discapacidad, nacionalidad, 
creencias, orientación sexual o si-
tuación económica.

Los padres tienen el deber de 
educar a sus hijos en aras de la mu-
tua responsabilidad y en un mundo 
humano.
2. Los padres tienen el derecho del 
reconocimiento de su primacía 
como educadores de sus hijos.
Los padres tienen el deber de educar 
a sus hijos de manera responsable y 
no desatenderlos.
3. Los padres tienen el derecho al 
pleno acceso de sus hijos al sistema 
educativo en base a sus necesidades, 
capacidades y méritos. Toda perso-
na tiene derecho a la educación y al 
acceso a la formación profesional. 
Los padres deben comprometerse 
como socios de la escuela en la edu-
cación de sus hijos.
4. Los padres tienen derecho de ac-
ceso a toda la información de la es-
cuela relativa a sus hijos.

Los padres tienen el deber de 
proporcionar a la escuela de sus hi-
jos toda la información pertinente 
orientada al logro de los objetivos 
educativos para cuyo alcance traba-
jan en común.
5. Los padres tienen el derecho a 
elegir la educación más acorde con 
sus convicciones y con los valores 
que asuman en la educación de sus 
hijos, y a la creación, de acuerdo con 
las leyes nacionales que regulen 
su ejercicio, de centros docentes 
dentro del respeto a los principios 
democráticos. 

Los padres tienen el deber de 
realizar opciones con conocimien-
to de causa y conscientemente en 
cuanto a la educación que sus hijos 
deben recibir.
6. Los padres tienen derecho a que 
se les garantice la educación y la 
enseñanza de sus hijos conforme 

a sus convicciones religiosas, 
filosóficas y pedagógicas, y por tanto, 
el sistema educativo debe respetar 
sus raíces espirituales y culturales en 
la educación impartida a sus hijos. 

Los padres tienen el deber 
de educar a sus hijos respetan-
do y aceptando al prójimo y sus 
convicciones.
7. Los padres tienen el derecho a la 
asistencia material del sector pú-
blico para superar los obstáculos fi-
nancieros de acceso a la educación 
de sus hijos. Este derecho incluye la 
facultad de recibir gratuitamente la 
enseñanza obligatoria.  

Los padres tienen el deber de 
comprometerse personalmente 
y dedicar tiempo a sus hijos y a su 
escuela  respaldando sus esfuer-
zos para alcanzar los objetivos 
educativos.
8. Los padres tienen el derecho a 
participar e influir en la política apli-
cada por la escuela a sus hijos.

Los padres tienen el deber de 
comprometerse personalmente 
en la participación con la escuela 
de sus hijos, considerada como un 
elemento fundamental de la comu-
nidad local.
9. Los padres y las asociaciones 
de padres tienen el derecho de ser 
activamente consultados acerca de 
la política de educación adoptada 
por las autoridades públicas a todos 
los niveles.

Los padres deben poseer or-
ganizaciones representativas 
democráticas a todos los niveles que 
les representen a ellos y a sus inte-
reses.
10. Los padres tienen derecho a 
obtener una educación de alta 
calidad por parte de las autoridades 
públicas competentes.

Los padres tienen el deber de 
ayudarse mutuamente para mejo-
rar sus aptitudes como educado-
res principales y como socios en la 
relación existente entre el hogar y la 
escuela. 

derechos y deberes 
de los padres en Europa



LUNES,  14 dE SEPTIEMBRE dE 2009 M o N o g R á f I c o  E S P E c I a L     7

cofapa: pluralidad e independencia

Cofapa es una confederación de ámbi-
to estatal que representa a las AMPAS 
de los centros de enseñanza de inicia-
tiva social y civil del Estado español. 
Movida por el principio básico expre-
sado en la Constitución Española del 
derecho a la educación, Cofapa im-
pulsa todas sus acciones  en defensa de 
los derechos y libertades que tenemos 
los padres en lo que se refiere a la edu-
cación de nuestros hijos.

 El origen de Cofapa se sitúa en una 
Asamblea General de federaciones de 
asociaciones de padres y madres de 
alumnos de toda Europa, celebrada 
en Estocolmo en 1999. En aquel mo-
mento se inician conversaciones 
entre cuatro federaciones españolas 
(Fapel, Fapace, Fapacel y Fapae) que 
compartían la necesidad de conseguir 
representación a nivel estatal para un 
sector de padres y madres de colegios 
concertados y privados que agrupa-
ba a más de medio millón de familias 
y que, a su vez, formaban parte ya 
de la European Parents Association 
(EPA), concretamente Fapel había 
sido miembro fundador de esta aso-
ciación internacional que representa 
a 150 millones de familias de escuelas 
públicas y privadas de la Unión Euro-
pea. Cofapa quedó constituida en el 
año 2000 tras ser inscrita en el Regis-
tro de Asociaciones del Ministerio de 
Justicia y en el Censo de Asociaciones 
de Padres de Alumnos del Ministerio 
de Educación.

Pluralidad
Esta Confederación se caracteriza 
fundamentalmente por su pluralidad, 
e independencia ya que acoge a padres 
y madres de centros con proyectos 
educativos muy diversos y que no exi-
ge para su afiliación una determinada 
confesionalidad o titularidad concre-
ta. Con este talante, Cofapa represen-
ta a los padres de 900.000 alumnos 
(cerca del 12% del total) de toda Espa-
ña, tiene inscritas más de 1.000 asocia-
ciones y está presente en 13 Comuni-

dades Autónomas. 
  Como miembro activo de la co-

munidad educativa, Cofapa apues-
ta por una mayor implicación de los 
padres en la educación de sus hijos, 
ya que no en vano somos sus prime-
ros educadores. Además, promueve 
y defiende el derecho de los padres a 
elegir la educación que desean para 
sus hijos. En este sentido, nos pre-
ocupa, como a la mayoría de repre-
sentantes del sector educativo, que 
desde diversas administraciones 
autonómicas se haya cuestionado la 
continuidad de los conciertos de los 
colegios de educación diferenciada. 
Cofapa considera que el auténtico 
pluralismo educativo es aquél en el 

que tienen cabida todos los modelos 
legítimos de enseñanza y se posibilita 
que las familias puedan elegirlos 
con independencia de sus recursos 
económicos. 

  Como hemos puesto de manifies-
to en diversos foros, Cofapa siempre 
velará por el desarrollo y progreso de 
los principios de libertad e igualdad: 
libertad para todas las opciones am-
paradas por nuestro ordenamiento 
jurídico e igualdad de oportunidades 
para los padres sin que afecte a las fa-
milias con menos recursos.

  Para nuestra confederación, sin 
gratuidad no hay libertad de los pa-
dres para elegir centro.  Por eso, rei-
vindicamos la concesión de concier-
tos a todos los centros que cuenten 
con familias que desean su proyecto 
educativo. 

  Como padres y madres de alum-

nos, la colaboración entre familia y 
escuela representa uno de los pilares 
fundamentales para conseguir una 
educación de calidad para todos. En 
especial, la preocupación de Cofapa 
–como ha quedado reflejada en la 
última jornada celebrada el pasado 
mes de noviembre- se dirige hacia la 
figura del profesor, pieza clave para 
el éxito de la educación. 

Los padres, a los que correspon-
de el derecho primario a educar a sus 
hijos, podemos hacer mucho para la 
dignificación de la labor del docente 
si queremos la mejora de la educa-
ción y sus resultados. 

  El empeño de Cofapa en fomen-
tar la valoración social de los profeso-
res no está motivado únicamente por 
la preocupación de los padres por la 
formación de los hijos sino que tam-
bién se basa en el deseo de colaborar 
eficazmente a la mejora de nuestra 
sociedad a través de la educación pa-
ra hacer posible la cohesión social.

  Uno de los fines fundamenta-
les de Cofapa es representar a sus 
asociados ante los poderes públicos 
y así lo está llevando a cabo desde su 
creación. Relacionada permanente-
mente con los organismos oficiales 
y otras entidades del sector, nuestra 
Confederación colabora con ellas de 
forma regular. Así, Cofapa formalizó 
su adhesión al acuerdo sobre el Plan 
para la Promoción y Mejora de la 
Convivencia Escolar, auspiciado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia.

  Conscientes de ser la confede-
ración de padres de alumnos más 
joven, Cofapa viene solicitando el 
reconocimiento por parte de la Ad-
ministración para que la voz de los 
padres a los que representa sea escu-
chada y tenida en cuentas en los ór-
ganos de representación existentes, 
como es el caso del Consejo Escolar 
del Estado. En estos momentos, se 
encuentra abierto el proceso admi-
nistrativo para el ingreso de Cofapa 
en este organismo.

  Desde Cofapa ofrecemos 
nuestra máxima colaboración para 
contribuir a una educación de cali-
dad para todos y, como ya expresa-
mos e hicimos público en su momen-
to, reclamamos una oportunidad 
para colaborar en el Pacto social por 
la Educación, basado en el diálogo 
constructivo que aporte estabilidad 

al sistema y una solución efectiva a los 
problemas de la educación Española.

Estamos convenidos de que con 
espíritu de servicio –comparti-
do por todos los agentes educati-
vos- y un amplio consenso pode-
mos hacer realidad el futuro que 
todos deseamos para la educación 
en España.  

cofapa ofrece su máxima colaboración para contribuir a una educación de calidad para todos y reclama 
una oportunidad para colaborar en el Pacto social por la Educación, basado en el diálogo constructivo que 
aporte estabilidad al sistema y una solución efectiva a los problemas de la educación española.

Antoni Arasanz con  Ángel Gabilondo Pujol, ministro de Educación, en la 
reunión que mantuvieron a finales de julio para hablar del Pacto Educativo 

Cofapa siempre velará 
por el desarrollo 
y progreso de los 
principios de libertad 
e igualdad

Anunciï la seva empresa a Fapelnews
 Augmentarà l’impacte i la notorietat  de la seva empresa entre més de 40.000 famílies de forma periòdica i continuada.
 Incrementarà les oportunitats de negoci en un públic objectiu molt selectiu i difícil d’arribar
 Associarà la seva empresa a una revista consolidada i amb bona acceptació entre el col·lectiu familiar.

Per a conèixer els descomptes de campanya i altres ofertes puntuals, posi’s en contacte amb Grupo Quarck:  
Telf. 932 003 677 e-mail. quarck@grupoquarck.com

Gaudirà d’un                                 de descompte responent a aquest anunci15% 
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Reptes del sistema educatiu 
de catalunya

El començament d’un nou curs es-
colar esdevé habitualment una bo-
na ocasió per a fer un repàs sobre els 
principals reptes que tenim plante-
jats a Catalunya en relació al nostre 
sistema educatiu. En destacarem 
quatre:

Primer repte: posar en marxa la 
LEC aprovada el passat mes de juliol 
pel Parlament de Catalunya amb un 
ampli suport. Ara és l’hora de la im-
plantació i la reglamentació i caldrà 
romandre amatent per exigir el com-
pliment dels compromisos. Segons el 
nostre parer, caldria començar a im-
pulsar de forma decidida els següents 
aspectes que contempla la Llei: la 
major autonomia dels centres i el més 
gran recolzament del rol de lideratge 
de les direccions; l’avaluació i la trans-
parència en cadascun dels àmbits del 
sistema; el reforçament de la llengua 
catalana més enllà de l’espai aula i en 
totes les etapes educatives; una ma-
jor atenció per aixecar els estàndards 
dels resultats educatius i, molt espe-
cialment, els de la franja de l’excel·-

lència sense renunciar a l’equitat; 
mesures concretes per impulsar una 
major participació i compromís de 
les famílies en els centres; l’estructu-
ració dels cossos docents de Catalu-
nya; l’estímul de valors com l’esforç, 
el rigor, l’estudi, la responsabilitat, etc 
i l’aprofundiment en el coneixement 
i l’arrelament a Catalunya. Tot això 
serà possible si s’incrementen els re-
cursos econòmics en la línia d’arribar 
progressivament, durant els propers 
vuit anys, al 6% del PIB en despesa 
educativa per part del Govern (Dis-
posició final segona de la Llei).

Segon repte: millorar els resultats 
educatius dels alumnes de l’educació 
bàsica (Primària i ESO) i el nombre de 
titulats en l’educació postobligatòria 
(sobretot en la formació professional 
de grau mitjà). Els resultats de la pro-
va d’avaluació de sisè curs de Primà-
ria que el Departament d’Educació 
va donar a conèixer el passat mes de 
juny, no per previsibles, resultaren 
menys decebedors. No és de rebut 
que aproximadament el 25% dels 

alumnes del darrer curs de l’educació 
primària no hagin adquirit les com-
petències bàsiques de matemàtiques, 
llengua catalana i llengua castellana. 
Què els espera a aquests alumnes 
quan comencin l’ESO? Els resultats 

de les proves PISA ja ens han infor-
mat i han ofert prou pistes perquè 
reaccionem: els aprenentatges de 
l’alumnat han de ser integrats i com-
prensius, s’ha de treballar atenent el 
domini de les competències globals 
i funcionals. Potser va sent hora que, 
tant a primària com a secundària, re-
lativitzem els horaris rígids i parcel-
lats on mana la matèria descontextu-

alitzada i no la comprensió funcional 
dels sabers. Ens cal repensar a fons 
aquest model.

Tercer repte: la formació inicial i 
permanent del professorat. Aquest 
curs serà el primer on s’impartirà el 
Màster de Formació del Professorat 
de Secundària substituint el CAP i 
obligant a fer tot un any de formació 
als aspirants a docents. Aquesta és 
una bona notícia força temps espe-
rada. Igualment s’hauria de facilitar 
que la formació permanent passés en 
bona part per estudis de rang similar 
i per activitats formatives on s’entre-
nin les competències professionals 
específiques vinculades als objectius 
que marquin els projectes educatius 
de cada centre. Això sí, amb l’avalu-
ació de la transferència d’allò après 
en forma de resultats concrets en el 
centre.

Quart repte: Ens cal aixecar els 
ànims del professorat i de tota la co-
munitat educativa en general. Mal-
grat la situació anteriorment descrita 
els principals agents que poden re-

muntar la situació i millorar el siste-
ma educatiu són els mestres i profes-
sors. Una de les causes del desànim 
docent sol justificar-se pel baix nivell 
de l’alumnat o per les problemàtiques 
que arrossega. Daniel Pennac afirma 
que el mal alumne és, precisament, 
“aquell que justifica plenament la 
funció del professor ja que li hem 
d’ensenyar tot, començant per la ne-
cessitat mateixa d’aprendre” (Mal 
d’escola Empúries, 2008, pàg 236). 
Necessitem prestigiar i premiar els 
molts mestres i professors que han 
entès aquesta premissa i excel·leixen 
en la seva feina malgrat les dificultats. 
I, per altra banda, la societat també ha 
de començar a pensar que no tothom 
val per ser docent. Només seleccio-
nant els millors –els més bons en co-
neixements sí, però en actituds tam-
bé– podrem garantir una educació 
d’excel·lència en el nostre país. 

Enric Roca Casas
Coordinador d’Edu21 (www.edu21.

cat), pedagog i professor a la UAB

Només seleccionant els millors professors podrem garantir una educació d’excel·lència en el nostre país.

Primer repte: posar en 
marxa la LEC aprovada 
el passat mes de juliol pel 
Parlament de Catalunya 
amb un ampli suport

La European Association Single Sex 
Education (EASSE) agrupa persones 
i institucions educatives de divuit pa-
ïsos europeus interessades en la pro-
moció de l’educació diferenciada per a 
nens i nenes, un estil d’organització es-
colar que existeix a quasi tots els països 
del món.

Adequar l’educació a les caracte-
rístiques específiques femenines i 
masculines és un dels principals ob-
jectius d’EASSE, una associació sense 
ànim de lucre creada amb els següents 
objectius:

La protecció i promoció dels drets i 
interessos dels centres educatius amb 
un sistema d’educació diferenciada, i 
de les famílies que han escollit o desit-
gen una educació diferenciada.

L’estudi i la investigació científica 
sobre l’educació diferenciada.

L’organització d’esdeveniments i 
l’edició de publicacions relatives a l’in-
tercanvi de coneixements i la difusió 
pel que fa a l’educació diferenciada.

La creació de xarxes i trobades per a 
l’intercanvi d’experiències educatives, 
familiars, etc., referides a l’educació di-
ferenciada.

La formació del professorat dels 
centres d’educació diferenciada o dels 
centres mixtos per tal que conegui mi-
llor les característiques del seu alum-
nat i pugui educar-lo millor.

Fomentar l’educació personalitza-
da per tal que a totes les escoles s’aten-
gui les alumnes i els alumnes d’acord 
amb les seves necessitats i caracterís-
tiques, entre altres, les derivades de la 
seva condició de noi o noia.

Qualsevol altra finalitat que sigui 
conseqüència o complement de les 
anteriors.

Per saber més coses de l’educació 
diferenciada, entrevistem Josep M. 
Barnils, president d’EASSE.

Quina és la raó de ser d’EASSE?
EASSE es va fundar el 2005 perquè a 
Espanya i a altres països d’Europa hi 
havia, i encara hi ha, un rebuig per part 
d’alguns governs a l’educació diferen-
ciada, single sex education en anglès. 
Fins a la primera meitat del segle XX, 
quasi tota l’educació al món era dife-
renciada. A partir d’un determinat 
moment històric, i amb l’afany de do-
nar les mateixes oportunitats a nois 
i noies, es va pensar que un bon camí 
seria l’educació mixta, entenent que 
d’aquesta manera s’oferien a les noies 
les mateixes oportunitats que tenien 
els nois. I es va pensar que el millor se-
ria posar nois i noies en una mateixa 
classe. A partir d’aquell moment, l’edu-
cació mixta, moguda per moviments 
feministes i altres, es va anar imposant 
a l’educació diferenciada, primer a Eu-
ropa i després a la resta del món, però 
sense haver fet cap tipus d’investigació 
per esbrinar què era el millor. Podrí-
em dir que l’educació mixta es va posar 
de moda. Una conseqüència d’això és 
que l’educació diferenciada va desa-
parèixer de l’escola pública i de moltes 
escoles privades. A Espanya pràctica-
ment es va obligar a fer una educació 
mixta. Pensem que en una societat 
democràtica hi ha d’haver suficient 
llibertat perquè els pares puguin esco-
llir l’educació dels seus fills. Nosaltres 
no oposem l’educació diferenciada a la 
mixta, sinó que estem convençuts que 
s’ha d’educar cada persona d’acord 
amb les seves característiques, entre 
altres, les derivades de la condició se-

xual. I això a totes les escoles, mixtes o 
diferenciades.

El model de l’escola diferenciada està 
ressorgint al món, fins i tot a països 
tradicionalment més progressistes que 
el nostre, però de moment aquí no. Per 
què?
És una cosa curiosa. El primer que cal 
dir és que, quan va començar a aplicar-
se el sistema de concerts econòmics 
als col·legis, els representants dels di-
ferents governs van dir que l’educació 
concertada havia de ser mixta i això va 
provocar un gir envers l’educació mix-
ta. Encara avui l’eduació diferenciada 
no està prohibida.

A altres països, com Anglaterra 
i França, hi ha escoles diferenciades, 
tant públiques com privades. L’any 
1972, als EUA es va prohibir que les es-
coles públiques fossin diferenciades, 
però el 2002 es van autoritzar i el 2006 
hi ha haver una ampliació d’aquesta 
autorització; ara hi ha més de 560 es-
coles públiques diferenciades i moltes 
més de privades. S’està comprovant 
que aquest model d’organització edu-
cativa pot ser molt útil per solucionar 
els greus problemes que té plantejats 
l’educació arreu del món.

Es pot dir que és el model que en 
aquests moments està en una millor 

posició i que és d’interès educatiu?
Sí. Ens sembla que en aquests mo-
ments l’educació diferenciada és real-
ment un fet progressista, propi del se-
gle XXI. De fet, moltes persones i ins-
titucions que van acceptar l’educació 
mixta al segle XX estan reconsiderant 
el tema. L’any 1960 se signà un conveni 
internacional, que Espanya va signar, 
en què es deia clarament que no hi ha 
discriminació en l’educació a causa 
del sexe quan s’ofereixen les mateixes 
oportunitats a nois i noies, encara que 
sigui en escoles diferents: plans edu-
catius, nivell d’educació, instal·lacions, 
etc. Al nostre país, en algunes autono-
mies, es va denegar el concert econò-
mic pensant que l’educació diferen-
ciada discriminava. Es va recórrer als 
tribunals autonòmic, suprem i consti-
tucional i totes les sentències han estat 
favorables a l’educació diferenciada. 
Les escoles que utilitzen aquest mo-
del educatiu no són susceptibles de ser 
acusades de discriminació per raons 
de sexe en cap cas.

Creu que el rendiment escolar als cen-
tres d’educació diferenciada és supe-
rior que als centres mixtos?
No estic segur que es pugui demostrar, 
però hi ha dades molt reveladores. Per 
exemple, a Anglaterra, on l’1,6 % de les 
escoles públiques són diferenciades, 
l’alumnat obté millors resultats en els 
exàmens d’accés a la universitat que els 
que obté l’alumnat de la resta d’escoles 
públiques. I això no és fruit de la casu-
alitat, ja que en els últims 10 anys més 
de la meitat de les 10 millors escoles 
en resultats acadèmics són diferenci-
ades. Al Canadà, el 75 % de les escoles 
que obtenen els millors resultats són 

diferenciades i a Xile passa el mateix. 
No tenim una anàlisi a escala mundial, 
però els exemples esmentats són prou 
clarificadors per fer-se’n una idea.

Què és el que pot aportar una escola 
diferenciada als alumnes, tant nois com 
noies?
Fonamentalment, crec que una gran 
qüestió de l’educació avui dia és arri-
bar a tractar un noi o una noia d’acord 
amb les seves característiques, d’acord 
amb el seu procés d’aprenentatge, el 
seu procés evolutiu, etc. Ens sembla, 
i l’experiència ens ho confirma, que 
a l’escola diferenciada és més fàcil 
tractar d’una forma més personalit-
zada gràcies a l’homogeneïtzació dels 
alumnes.

L’evolució dels nois i les noies és di-
ferent. Un noi de 12 anys continua sent 
un nen, però una noia de 12 anys ja és 
pràcticament una dona. La manera de 
tractar-los és diferent, com també és 
diferent el seu procés d’aprenentatge. 
Per tant, aquest tracte és més fàcil si 
l’educació és diferenciada.

S’ha celebrat alguna reunió, congrés, 
etc.?
L’abril de 2007 vam fer a Barcelona el 
I Congrés Internacional d’Educació 
Diferenciada, amb més de 550 partici-
pants de 21 països dels cinc continents. 
I el mes d’abril passat vam celebrar el 
II Congrés a Roma. La nostra idea és 
celebrar un congrés cada dos anys en 
algun país europeu i promoure la re-
alització d’altres reunions, activitats, 
etc. per tal que es conegui millor què es 
pretén amb l’educació diferenciada i el 
que aquesta pot aportar per a la millora 
de l’educació. 

L’educació diferenciada està ressorgint
EASSE ens ha fet arribar aquesta entrevista al president d’aquesta associació 
com a resposta a la inquietud d’una part dels nostres associats.

“el rendiment escolar 
als centres d’educació 
diferenciada és superior 
que als centres mixtos “
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assegurar-se els estudis dels fills

Els pares han de dotar-se de tots els 
recursos que estiguin al nostre abast 
en cas que sobrevingui un imprevist. 
L’assegurança “Previsió Escolar” de 
Mútua General de Catalunya, conce-
buda i dissenyada per a una contrac-
tació col·lectiva per part de les escoles 
i/o les AMPAS, permet garantir que 
els fills continuïn estudiant en cas que 
faltin els pares. Amb l’assegurança 
“Previsió Escolar”, com amb qual-
sevol altre tipus d’assegurança, cal ser 
conscient del que volem assegurar. 
En aquest cas, el futur dels nostres 
fills. Normalment, i d’acord amb les 
possibilitats econòmiques de ca-
dascú, la nostra responsabilitat com 
a pares ens porta a donar als fills la 
millor educació possible per garan-
tir-los un futur prometedor, però, 
sense pensar-hi, pot ser que un dia no 
puguem estar al seu costat. Per regla 
general, no hi pensem, o no hi volem 
pensar, perquè a ningú li agrada con-
templar aquesta possibilitat.

Ser previsor
Però la realitat és que cal ser previ-
sor. És molt tràgic pensar, per ex-
emple, en un accident de trànsit; però 
quantes vegades ens hem assabentat 

de drames d’aquests tipus i se’ns ha 
encongit el cor? La intenció no és dra-
matitzar, però sí posar-se en el pitjor 
dels escenaris possibles per als nostres 
fills, amb el cap ben fred i el cor ben 
serè, com aquell que planifica qual-
sevol altra qüestió. Només d’aquesta 
manera arribarem a les següents 
conclusions: primera, que no som in-
falibles; segona, que no tot està sota el 
nostre control i tercera, que precisa-
ment per això hem d’intentar deixar 
les coses lligades en cas que faltem.

Quants diners costa omplir el 
dipòsit del cotxe cinc vegades? 200 
euros? Quant paguem pel rebut 
d’electricitat en ple hivern, amb la 
calefacció, o en ple estiu, amb l’aire 
condicionat? Quant costa un sopar 
per a dues persones en un bon restau-
rant? Doncs, en el cas d’una parella 
amb dos fills, estant els dos progeni-
tors assegurats a “Previsió Escolar” i 
que els dos fills en siguin beneficiaris, 
costa, com a molt, el mateix en tot un 
any i els garanteix els estudis, incloent 
la matrícula, les sortides, els llibres de 
text i el menjador. S’ha de pensar que 
els estudis d’un sol fill, des de P3 fins a 
segon de batxillerat, poden arribar a 
costar fins a 40.000 €.

Mútua General de Catalunya, 
mitjançant l’assegurança “Previsió 
Escolar”, garanteix el pagament a 
l’escola, en cas de mort o invalidesa 
del progenitor assegurat, de tots els 
costos escolars fins a la finalització 
dels estudis al centre, exceptuant el 
transport i les activitats extraesco-
lars. L’assegurança contempla també 
la necessària cobertura psicològica 
dels fills que han perdut als seus pares 
i l’assessorament als professors per 
tractar aquests nens. A més, la Mútua 
ofereix als pares que vulguin subscri-
ure individualment aquesta cober-
tura, fer-ho mitjançant l’assegurança 
A-V Renda Estudis.

La implicació de la Mútua 
amb les escoles
Tant la Mútua com la seva Fundació 
han tingut i tenen una especial vin-
culació amb el món de l’educació 
per vocació i per filosofia, i són con-
scients de la seva importància per al 
futur de la nostra societat. Per això 
s’han marcat com a repte la difusió 
dels valors de prevenció, de solidari-
tat i de previsió propis del mutual-
isme en l’àmbit escolar, anant una 
mica més enllà i involucrant-se en 

el món de les escoles proporcionant 
a aquest col·lectiu assegurances es-
colars, però també cooperant amb 
les mateixes, les associacions de 
pares i les organitzacions patronals 
de l’ensenyament en les activitats 

esportives i escolars, i en la difusió 
d’altres valors i actituds relacio-
nats amb el desenvolupament har-
moniós de la nostra societat com són 
el treball, l’esforç, la generositat, la 
companyonia o la tolerància. 

Per estar tranquil amb el futur dels nostres fills sembla adequat 
afrontar qualsevol risc amb previsió i responsabilitat.

Mútua General de Catalunya i les escoles
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La opinió de la comunitat
Hem volgut saber el parer de 
diverses persones i grups vin-
culats a la comunitats educativa 
sobre tres qüestions puntuals 
i els hi hem adreçats aquestes 
tres preguntes. 

1. Opinió sobre la importància 
dels pares en l’educació?
2. Quin futur li veu a la LEC im-
mersos com estem en una gran 
crisi econòmica?
3. Què opineu de la tasca de les 
federacions de pares i mares en 
relació a l’educació?

NOTA: Les opinions que han 
arribat desprès de la data de  
tancament d’aquest monogràfic 
es presentaran en el proper 
fapelnews. 

Pere darder i Vidal
president del Consell Escolar 
de Catalunya

1. Els pares són els responsables de 
l’educació dels seus fills. L’escola 
ha de comptar amb el compromís, 
l’estímul i suport de les famílies per 
desenvolupar el procés educatiu de 
cada alumne.
 
2. La crisi econòmica se superarà 
progressivament i l’aplicació de la 
Llei, en la mesura que contribueixi 
a una millor formació, hi ajudarà de-
cididament.
 
3. Les federacions de pares i mares 
d’alumnes realitzen una tasca im-
prescindible per fomentar la par-
ticipació i, per tant, la implicació dels 
pares i mares a l’escola. La LEC pos-
sibilita que aquesta implicació sigui 
més operativa i visible.

Josep diaz
president de la Federació 
Catalana de Centres 
d’Ensenyament

1. Els pares / mares juguen un paper 
essencial en la determinació de les 
actituds i dels valors que els nens / 
nenes aprenen a interioritzar en la 
seva infantessa.
 
2. La aplicació de la LEC implicarà 
la dotació de recursos econòmics 
importants, els quals es poden veure 
amenaçats per la situació de crisis 
actual, per tant, la Generalitat deuria 
de prioritzar la educació per sobre 
d’altres actuacions de govern.
 
3. Les federacions de pares i mares 
fan una tasca molt important en-
caminada a la defensa dels drets dels 
pares i a la sensibilització dels seus 
deures.

1. Correspon en primer grau i de 
forma no delegable als pares la 
tasca  d’educar els seus fills. Preten-
dre que d’altres institucions o fins 
i tot l’Administració es faci càrrec 
de l’educació dels nois i noies és no 
tan sols irreal, sinó que falta a un 
dels principis bàsics com és el dret i 
deure dels pares a decidir com edu-
car els seus fills.
 
2. Malgrat que la dotació econòmi-
ca de la LEC, en tota la tramitació 
de la mateixa, ha estat com “las 
Meigas Gallegas” ara és el mo-
ment d’invertir el educació. S’ha 
d’accelerar el procés del 6% del PIB. 
No es pot contar, només, amb la 
bona voluntat dels professionals i la 
comprensió dels pares.

 3. Són imprescindibles. En 
l’aprenentatge la millor combinació, 
sens dubte, és la de l’acord i complic-
itat entre les escoles i les famílies per 
a presentar un discurs homogeni i 
coherent en aspectes que ultrapas-
sen els propis de l’ensenyament i 
entren dins el camp de l’educació i 
aquesta tasca la fan d’una manera 
impecable.

Francesc Portalés
Clarmonte
Secretari General FE-USOC

1. Els pares son els principals edu-
cadors dels fills, els principals re-
sponsables de la seva educació i 
formació. Els pares son els princi-
pals transmissors dels valors ètics, 
morals i de les actituds dels fills als 
que han de formar en una escala de 
valors en la qual el bon exemple es el 
millor instrument. Però avui en dia 
els pares tenen també la difícil tasca 
d’enfrontar-se als mitjans que la so-
cietat disposa per influir en els nos-
tres fills. Avui els mitjans de comuni-
cació, la televisió, Internet i d’altres, 
arriben amb facilitat als nostres fills i 
també en aquestes qüestions la tasca 
formativa i d’atenció dels pares es-
devé de vital importància, immedi-
ata i constant.

2. Totes les lleis educatives pro-
dueixen efectes a llarg termini atès 
que el procés educatiu i formatiu es 
produeix al llarg de tota la vida. Per 
al Partit popular amb la nova  llei 
d’educació hem perdut una bona oc-
asió per adequar el procés educatiu 
als reptes de futur i de competitivi-
tat que la nostra societat demanda 
per tal que els nostres alumnes pu-
guin gaudir d’un sistema educatiu 
de qualitat que els permeti afrontar 
amb garanties la seva incorporació 
al mon laboral en igualtat de condi-
cions que d’altres països del nostre 
entorn.
 
3. La col·laboració entre pares i es-
cola es imprescindible per garantir 
una millor qualitat educativa per 
als nostres fills. Les associacions 
i federacions de pares d’alumnes 
han esdevingut el principal eina de 
participació dels pares per comple-
mentar el treball educatiu, per què 
la veu dels pares s’escolti a l’escola, 
per obtenir informació, coordinar 
experiències satisfactòries, fer sug-
geriments, i plantejar propostes 
que possibilitin un complement de 
la educació i la millora de la qualitat 
educativa als centres. Arreu on els 
sistemes educatius son de qualitat, 
la comunitat educativa és activa i re-
sponsable i com a tal es co-protag-
onista de l’activitat educativa dels 
centres escolars. 

Carina Mejias
diputada al Parlament 
de Catalunya pel PPC

1. La primera responsabilidad y la 
función más importante en la edu-
cación corresponde a los padres o 
tutores. Subsidiariamente la es-
cuela complementa y completa la 
formación integral de las personas. 
De ahí la relevancia que tiene la 
coherencia del binomio familia-
escuela respecto a visiones, valores, 
objetivos, sistemas o modelos peda-
gogicos, de una tarea imprescind-
iblemente compartida. Todo ello 
implica y destaca la relevancia que 
tiene el ejercicio del derecho de lib-
ertad de elección de centro como 
medio de reforzar el compromiso 
de colaboración recíproca.

2. Declaraciones de responsables 
del Govern incluso del propio 
President, vienen reiterando el 
compromiso de mantener entre los 
objetivos políticos prioritarios la 
educación, lo que implica su  sopo-
rte financiero. Por otra parte, la 
propia existencia de la crisis refu-
erza lo razonable de esa decisión. Es 
sobradamente conocida la función 
econòmica de la educación, y por 
tanto, sus efectos en la superación 
de las crisis. Sobran , pues, motivos 
para confiar que así se haga. 

No obstante, si hariamos una lla-
mada de especial atención respecto 
al necesario e inaplazable incre-
mento del módulo economico para 
la enseñanza concertada, que por 
ahora obliga a los centros a cobrar a 
las familias una parte del coste del 
puesto escolar. Se trata, sin duda de 
una flagante e injusta desigualdad 
respecto a los alumnos escolariza-
dos en la red de centros públicos. 
Avanzar hacia la igualdad de trato 
económico es hoy, obviamente, más 
necesario y urgente que nunca.

3. Permitame que me refiera de 
modo singular a fapel, dado que es 
la que más conozco. Su incesante 
actividad en favor del respecto de 
los derechos y libertades educativos 
fundamentales, y su trabajo, de una 
parte, propiciando compromisos 
políticos y soluciones de consenso, 
y de otra, estimulando la actividad 
cooperativa de las asociaciones de 
padres y madres de alumnos de cen-
tenares de centros, constituyen un 
ejemplo excelente   de cooperación 
social en un ámbito tan decisivo 
como es la educación. Mi recono-
cimiento y  cordial felicitación.

Carlos Camí
president de la Confederació 
de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya

Josep Maria Freixanet
diputat al  Parlament 
de Catalunya per ERC

1. Són els elements imprescindibles 
per aconseguir que l’educació d’un 
país funcioni.
 
2. La Llei d’Educació és una Llei 
d’Exigència. D’exigència a les famí-
lies: Carta de compromís educa-
tiu. D’exigència amb els alumnes: 
Avaluació. D’exigència amb els i les 
mestres, professors i professores: 
Formació. D’exigència de les ad-
ministracions: Inversió. D’exigència 
de la societat: Compromís social. 
Amb l’educació d’un país no hi va-
len les crisis. L’aposta per l’educació 
és la millor estrategia per sortir de la 
crisi i sentar unes bases de futur de 
l’economia més estables.
 
3. A més participació més compro-
mís. Necessitem, i en aquests mo-
ments més que mai, que les federa-
cions de pares i mares contribueixin 
a cercar, construir, una escola de 
qualitat en què cada infant i jove rebi 
els elements necessaris per desenvo-
lupar al màxim la seva personalitat.

Meritxell Ruiz
diputada al Parlament 
de Catalunya per Unió 
Democratica de Catalunya (UDC)

1. La  nostra societat ha de tornar a 
valorar la importància cabdal de la 
família. Els pares són els primers re-
sponsables de l’educació dels seus 
fills i és en la família on l’infant es 
desenvolupa, madura i aprèn valors 
essencials que el configuren com a 
persona: l’amor, el respecte, la soli-
daritat,.... o d’altres totalment con-
traris. 
 
2. La LEC, si es desplega correcta-
ment, dóna instruments al sistema 
educatiu per respondre als reptes 
actuals i millorar la qualitat de 
l’ensenyament. La crisi actual no 
pot comportar una reducció de la 
despesa pública en educació, ja que 
la formació dels nostres joves serà 
un dels elements més clars del pro-
grés futur. 
 
3. És imprescindible la participació 
de les federacions de pares i mares 
en el procés educatiu. L’excel·lència 
en l’educació només pot ser fruit de 
la sinèrgia del compromís, i aporta-
cions de famílies, professorat, asso-
ciacions i federacions i  la societat en 
el seu conjunt.

Enric Puig Jofra
secretari general de l’Escola 
Cristiana

1. No hi ha dubte que els pares són els 
primers responsables de l’educació 
dels seus fills. L’exercici d’aquesta 
responsabilitat comporta escollir 
uns marcs educatius (escolar, de 
lleure, ...) que s’adiguin a les seves 
conviccions i capteniment i els ob-
liga a ser corresponsables amb les in-
stàncies educatives esmentades.
 
2. Bo i valorant globalment com a 
positiva la LEC per les possibilitats 
i expectatives que obre i per l’ampli 
consens parlamentari assolit, no hi 
ha dubte que la crisi afectarà la posa-
da en marxa d’algunes de les mesures 
que contempla. La gratuïtat real dels 
ensenyaments bàsics, l’extensió del 
concert econòmic als ensenyaments 
postobligatoris i altres mesures que 
la LEC preveu, necessiten un suport 
econòmic que un temps de crisi no 
facilita.
 
3. Les federacions de pares i mares 
són un ajut inestimable a la tasca que 
desenvolupen les AMPES habitual-
ment als centres escolars. La missió 
de representar als pares i defensar 
els seus drets pel que fa a l’educació 
escolar dels fills i filles s’aconsegueix 
amb més efectivitat des de  la unió de 
forces i d’esforços.

Irene Rigau
diputada al Parlament 
de Catalunya per Convergència 
Democràtica de Catalunya

1. La família, com a estructura bàsi-
ca dels lligams afectius vitals i de la 
solidaritat intrageneracional i inter-
generacional continua essent a la 
nostra societat la principal instància 
educadora, transmissora de valors 
i actituds claus en la formació de la 
personalitat i el caràcter dels nois i 
les seves expectatives educatives. La 
corresponsabilitat: escola/família 
es un dels reptes que actualment té 
plantejat el sistema educatiu.
 
2. La LEC és una Llei de llarg recor-
regut fruit d’un consens laboriós 
que assumeix un compromís de 
dedicar els 6% del PIB a Catalunya 
a les polítiques educatives. En els 
moments de crisi dels models pro-
ductius com els actuals mes que mai 
es en l’educació i en la formació on 
es troba l’aposta clau per la millora 
social i econòmica del país. 
 
3. La participació de les Federacions 
de Pares i Mares en l’educació dels 
seus fills es un dret i una caracterís-
tica del nostre sistema educatiu. 
Les Federacions de Pares i Mares 
permeten canalitzar els interessos 
i aportacions que en relació al fet 
educatiu formulen a les administra-
cions i faciliten a les AMPA la seva 
funció en relació a cada centre. Així 
doncs esdevenen un element indis-
pensable en el diàleg social educatiu 
i en el de representació dels inter-
essos de les famílies. Han de poder 
comptar amb el suport econòmic de 
l’administració per portar a terme 
aquelles activitats que afavoreixen 
la funció educadora de les famílies, 
el seguiment de la vida escolar i 
l’enfortiment del compromís amb 
el centre.
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L’ús de l’empremta digital a les escoles

Per a què s’utilitza la biometria a les es-
coles?
Una de les aplicacions ben conegudes 
és la dels menjadors escolars. La ne-
cessitat va sorgir per conèixer de man-
era senzilla i sense errors qui anava i 
qui faltava al menjador. Avui en dia la 
major part dels registres fan creure 
a la joventut, i fins i tot a les criatures, 
que cal tenir una figura impossible per 
triomfar i sentir-se segurs. El prob-
lema és molt preocupant, tant pels 
pares com per les escoles, i són molt 
nombrosos els estudis i els esforços 
d’organitzacions i especialistes impli-
cats.
Amb la biometria des de l’escola es pot 
fer una bona prevenció i un seguiment 
exhaustiu, conèixer sense equívocs i 
assegurar l’accés al menjador. Dispos-
ar en qualsevol moment d’informació 
fidedigna i històrica de cada alumne, 
fins i tot amb l’hora i l’accés detallats, 
podent justificar les absències i gestio-
nant els tiquets de manera molt senzil-
la, és un procés que ja s’està utilitzant a 
un cert nombre d’escoles.

Què és exactament i com funciona això 
de l’empremta digital?
Les tecnologies biomètriques es ba-
sen en el reconeixement d’una car-
acterística física i intransferible de les 
persones. D’entre totes elles la identi-

ficació per empremta digital ha esdev-
ingut el patró òptim per determinar la 
identitat de forma inequívoca i segura 
sense oblits, pins, contrasenyes o in-
tercanvi de targetes. És el famós you-
are-you o “tu-ets-tu”.
Fixem-nos que es tracta de reconèixer 
l’empremta digital, és a dir, un disposi-
tiu o equip lector capta la imatge de 
l’empremta dactilar i el programari 
biomètric transforma els punts car-
acterístics d’aquesta mostra, o minu-
tae, en una seqüència numèrica a 
través d’un algoritme matemàtic que 
no estableix la inversió. És aquesta 
seqüència numèrica, anomenada pa-
tró, la que el sistema manté i compara 
per reconèixer una empremta, sense 
guardar cap imatge ni elaborar-la.

Quina informació proporciona el seu 
programari?
A més de la que ja hem dit, referent al 
seguiment de l’assistència d’alumnes 
al menjador, tota la necessària per a 
la gestió de cuina: previsió del nom-
bre de menús i de dietes, menjars es-
poràdics o tiquets, etc., podent, natu-
ralment, obtenir aquesta quantificació 
agrupada per a determinades car-
acterístiques: curs, grups d’edat, grups 
d’al·lèrgia, etc. També la quantitat re-
sultant de menús servits diàriament, 
mensualment o en un determinat 

període, amb els efectes d’utilitat per 
a la facturació, si és el cas. La solució és 
extensible a tots els col·lectius que fan 
ús de les instal·lacions de menjador, 
com pot ser el cas del professorat.

La biometria és aplicable a altres ne-
cessitats?
Efectivament. El camp d’utilitats és 
ampli: control d’accés a la biblioteca 
i gestió del préstec de llibres i termi-
nis de devolució, limitació d’accés 
a zones restringides, etc. En el món 
dels parvularis el sistema organitza 
una planificació de recollida diària 
del nen o nens, d’acord amb les espe-
cificacions establertes conjuntament 
entre l’escola i els pares. En aquest cas 
és l’adult autoritzat per a la recollida 
del nen o nens qui realitza el control 
biomètric.

El sistema és segur tant per l’escola 
com per l’alumne? Qui hi accedeix? 
Com es controla?
Al programa només hi accedeix qui té 
el perfil de gestió autoritzada per fer-
ho. Això està perfectament controlat. 
No obstant, voldria incidir en el fet que 
l’algoritme d’identificació generat pel 
lector biomètric només serveix per 
aquest lector. El nostre programari 
només el relaciona amb el nom d’un 
alumne i les seves assistències al men-

jador. La informació no surt de l’escola 
i es correspon a cada alumne com ho 
fan les notes i qualificacions.

Hi ha manteniment i assistència 
tècnica?
No és obligatori. La solució està pensa-
da i documentada de manera que totes 
les aplicacions siguin comprensibles i 
molt intuïtives, en un entorn de gestió 
amigable i està preparada perquè la 
pròpia escola doni de baixa els alum-
nes quan acaben i marxen, faci els can-
vis de curs, incorpori nous alumnes, 
etc. No obstant això, tenim diferents 
opcions d’assistència i la més habitual 
en el cas de les escoles és la que inclou 
aquesta gestió de l’inici de curs, més, 
per descomptat, els dubtes de gestió 
que es poguessin donar, telefònica-

ment o presencial si resulta necessari. 
Els equips lectors i els torniquets de 
control d’accés només requereixen 
treure la pols i prou, excepte en cas 
d’avaria, que sempre pot passar com 
en tots els equipaments electrònics.

Tenen clients fora de l’àmbit de 
l’ensenyament?
La nostra activitat està principalment 
dirigida a l’entorn sanitari, que co-
neixem molt bé, gestionant la planifi-
cació del temps de plantilles complex-
es que treballen 24 hores els 365 dies 
de l’any i requereixen eines fiables i 
solvents. Alguns hospitals també util-
itzen la nostra solució de reconeixe-
ment d’empremta digital per a facili-
tar l’accés dels seus professionals als 
serveis del restaurant. 

PUJadaTEc és una empresa experta en sistemes d’informació i no-
ves tecnologies que desenvolupa programaris i solucions integrades 
amb equips d’identificació biomètrica.
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