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Educació en el bon ús 
d’Internet i les tecnologies 

Connecta+ és un programa formatiu gratüit adreçat a escoles i famílies que neix amb 
l’objectiu d’ajudar nois i noies a reflexionar sobre l’ús d’Internet i les seves pròpies 

conductes i hàbits a la Xarxa. Amb aquest projecte volem acompanyar els alumnes 
de 9 a 15 anys, perquè adquireixin criteri en l’ús de les eines digitals.
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Tenim eleccions aviat. Hi ha molt 
d’enrenou sobre les causes i 
les conseqüències que les han 
provocat. Com a pares i mares, 

hem d’apel·lar als partits polítics i les 
coalicions que es presentin als nous 
comicis que, més enllà de l’escenari de 
confrontació política tan extraordinà-
ria que tenim ara, pensin també en les 
polítiques educatives. 

Les escoles, els mestres i els pares i 
mares estem vinculats a l’escola i a l’en-
senyament independentment del que 
passi al Parlament. Les escoles obren 
cada dia, els mestres són a l’aula, els 
nostres fi lls van a escola... i els pares 
i mares haurem de tornar a triar, tor-
nar-nos a comprometre.

Per això, hem de deixar molt clar 
que cap família vol renunciar ni ha 
de renunciar al seu dret, dret humà i 
universal, de ser el primer educador 
dels fills, de triar l’educació que se’ls 
ha de donar i de fer-ho en igualtat 
d’oportunitats. 

La formulació dels drets humans i uni-
versals de l’home val en tota la seva ex-
tensió. No podem agafar només aquells 
que ens interessin més en funció de la 
ideologia política que defensem. 

Ens hem d’emmirallar en països que 
han fet pactes socials i polítics de llar-
ga durada per evitar l’ideologització de 
les polítiques educatives. El resultat 
són lleis duradores i estabilitat del 
sistema, que és el que necessiten les 
escoles, els mestres, els alumnes i les 
famílies.

I què defensem, a Fapel, respecte a això? 
Ho hem dit i ho continuarem dient: 
“difondre i defensar la llibertat i el dret 
dels pares i les mares a decidir i escollir 
l’educació, en condicions d’igualtat, que 
vulguin per als seus fi lls. 

Entenem que aquests drets i llibertats 
emanen directament de la dignitat de 
la persona, de les declaracions dels drets 
humans, així com del mandat constitu-
cional i estatutari. 

Per tal de protegir el dret dels pares i 
les mares, així com de la societat civil 
de la qual formen part, reconeixem el 
dret a la promoció d’escoles i inicia-
tives educatives que, amb el seu pro-
jecte o caràcter propi, formen part del 
Servei Educatiu de Catalunya, segons 
estableix la LEC del 2009”. 

I cal remarcar que la igualtat de condi-
cions també té a veure, entre altres coses 
i en primer lloc, amb el fi nançament 
del Servei d’Educació de Catalunya i 
amb el compromís d’explicar bé quant 
ens costa i com ho repartim entre tots 
els que presten aquest servei d’interès 
públic que és l’ensenyament.

Si ens creiem que estem construint 
el futur de la societat especialment a 
l’escola i a la família, cal ser congruents 
i defensar i aplaudir aquells projectes 
polítics que defensin amb convicció i 
amb força aquest plantejament. g

Josep Manuel Prats 
President de Fapel  
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Els pares i mares tenim el dret i l’obligació 
d’educar els nostres fills. El dret i l’obliga-
ció. Però sempre ens preguntem: com hem 
d’educar?, què cal fer? Des de fa tants anys 
com existim, aquesta pregunta es repeteix 
generació rere generació. Cada generació 
té reptes diferents, nous; desafiaments com-
plexos. I aquesta generació d’avui potser té 
encara més complexitat per la velocitat en 
què es produeixen els canvis avui en dia. 

Des de fa ja uns quants anys, a Fapel ens 
preocupa especialment com podem educar 
els nostres fills en aspectes com l’empre-
nedoria, particularment la de caire social, 
per tal que siguin persones amb ganes de 
resoldre els problemes que la societat pro-
posa avui. També ens preocupa l’orientació 
acadèmica i professional. 

Creiem que és molt important que puguem 
orientar tant com puguem el jovent ja als 
15 o 16 anys per tal de combinar diversos 
aspectes: el que volen fer amb la seva vida, el 
que s’ajusta a les seves capacitats i interessos 
i el que la societat demana i necessita. No 
podem deixar que una qüestió tan important 
la resolguin els models que ens proposen les 
sèries i els shows de televisió o les modes... 
Cal que des de la família i l’escola posem les 
condicions perquè els nostres joves s’adrecin 
a un futur que sigui bo per a ells i el seu 
entorn, i també per a la societat.

Cal que les entitats que avui dediquen la 
seva feina a fer de l’orientació una prioritat 

disposin del suport de les administracions, de 
les escoles i de les famílies. Cal que iniciatives 
com el University Day —que a Fapel posem 
a disposició d’escoles, joves i famílies d’arreu 
del territori— reïxin. A les quatre capitals 
de les demarcacions de Catalunya, totes les 
escoles que ho vulguin tenen accés gratuït a 
un format de fira, xerrades i atenció perso-
nalitzada per part de desenes d’universitats 
nacionals i estrangeres, amb ofertes molt 
diverses, que poden ajustar-se als interessos 
dels nostres joves.

Concretament, el Fapel University Day 
és una jornada per informar de manera 
personalitzada als alumes el darrer curs 
d’ESO i Batxillerat de les ofertes educa-
tives dels centres universitaris assistents 
(informació sobre estudis, programes de 
beques i plans d’estudis, acords inter-
nacionals, sortides professionals, etc.). 
El format de l’acte consta de dos espais 
simultanis: d’una banda, trobem la fira 
universitària, on cada universitat disposa 
d’un estand per atendre personalment 
les escoles i els estudiants interessats; 
de l’altra, la jornada s’organitza amb 
dos torns de conferències, en què els 
representats de les universitats disposen 
d’uns minuts per fer una presentació 
breu del seu centre i l’oferta educativa 
que proposen. A més, es disposa d’un 
espai destinat a fer reunions individu-
als, per tal d’oferir un tracte personal i 
detallat als alumnes interessats en una 
oferta educativa concreta.

Així mateix, i de manera complementà-
ria, existeixen un munt d’iniciatives per 
promoure l’orientació, especialment a 
càrrec de fundacions de la societat civil, 
que aposten per aquesta mateixa línia. 
A Fapel les volem fer ressonar a les 
escoles i entre les AMPA i les famílies 
i volem destacar especialment la tasca 
que fa la Fundació Bertelsmann, que fa 
de l’orientació acadèmica i professional 
un objectiu prioritari, adreçat a pares, 
professors i alumnes. 

Els pares i les mares necessitem for-
mació i informació per poder orientar 
els nostres fills. Eduquem, entre altres 
coses, per fer ciutadans complets, ín-
tegres i persones felices... I la felicitat 
d’una persona no és només allò que 
ens ve de gust en un moment, sinó 
que també té a veure amb les decisions 
madures que prenem sobre el propi 
benestar, el dels que ens envolten i 
l’aportació que fem a la societat. Són 
tres eixos que cal equilibrar en aquesta 
inestimable tasca de l’orientació aca-
dèmica i professional. I tots tenim 
capacitats que hem de desenvolupar 
i fer créixer. 

Aquest és un dels objectius de l’educa-
ció: fer que cada infant arribi a ser la 
millor versió del que pot arribar a ser. 
Que no els manquin oportunitats a tots 
per assolir-ho. I l’orientació és una peça 
fonamental. g

Orientar: dret i deure dels pares
Fapel
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ESIC: orientació universitària d’èxit
Gemma Tarragó
Directora Campus Universitari ESIC Barcelona 

T ots sabem que en un moment 
tan decisiu com l’entrada a la 
universitat, l’orientació univer-
sitària és fonamental, ja que 

el desenvolupament professional de 
l’estudiant hauria d’estar condicionat 
per la carrera universitària. Però, quina 
és la realitat?

L’orientació universitària sovint se 
centra únicament en la carrera que es 
cursa, és a dir, en els continguts, però 
poques vegades se centra a analitzar les 
motivacions i capacitats de l’estudiant, 
per la qual cosa la pregunta no és tant 
‘quina carrera t’agradaria fer’ sinó ‘què 
t’agrada fer? En què creus que ets bo?’ 
I després, ‘quina carrera et pot ajudar 
a satisfer el teus interessos i a desen-
volupar el teu potencial?’.

Entenem per motivació la causa que ens 
porta a comportar-nos d’una determinada 
manera i neix de les expectatives sobre un 
fet que ha de passar. És un procés intern. 

Motivació, actitud i aprenentatge estan 
directament relacionats. La motivació 

facilita l’obtenció de l’èxit i, alhora, l’èxit 
alimenta la motivació.

Entenem per capacitat o aptitud aquell 
conjunt de condicions que fan que una 
persona sigui especialment idònia per 
a una funció determinada.

Entenem per potencial allò que una 
persona pot arribar a ser en un fu-
tur. Per al seu desenvolupament, la 
combinació entre aptitud i actitud és 
decisiva.

Per tant, l’èxit professional acostuma a 
anar lligat a motivació i capacitats. És 
per això que, en el moment de triar una 
carrera universitària, motivació i ca-

pacitats són elements imprescindibles 
de l’equació, entenent que la formació 
universitària afavoreix l’adquisició de 
nous coneixements i desenvolupa una 
sèries d’habilitats específiques.

Com treballem l’orientació universitària 
al Campus Universitari d’ESIC Busi-
ness & Marketing School?
És important contextualitzar l’escola per 
entendre el nostre plantejament en l’ori-
entació universitària. ESIC és una escola 
de negocis internacional, jove, amb 52 
anys d’experiència i íntimament lligada 
al món laboral (empresarial). A Cata-
lunya és centre adscrit a la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), una universitat 
també jove, amb 25 anys d’història, que 
ha aconseguit estar entre les primeres de 
l’Estat espanyol en recerca i innovació.

Abans de qualsevol orientació, cal ser 
conscients que no estem triant la carrera, 
sinó la vocació i l’orientació professional. 

En el moment de triar 

una carrera universitària, 

motivació i capacitats 

són elements imprescin-

dibles de l’equació

Actitud +Aptitud + Competènci-
es (Coneixements + Habilitats) = 

Èxit Professional
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Per aconseguir-ho, utilitzem activi-
tats amb un caire més personalitzat i 
d’altres de més generals i que es com-
plementen entre si:

– Entrevistes personalitzades amb els 
futurs estudiants i els seus familiars, 
en les quals utilitzem un concepte 
dins l’àmbit del màrqueting: l’anàlisi 
DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses 
i oportunitats):
En aquest àmbit entenem com a:
o Fortalesa: En què ets bo? En què 
et diferencies? Què fas millor que els 
altres? En quines activitats destaques? 
En quines situacions et trobes més cò-
mode?
o Debilitats: Què pots millorar? Què 
tenen els altres (habilitats) que creus 
que tu no tens?
Després, cal tenir en compte els altres 
dos factors:
o Oportunitats: Què et pot ajudar (de 
l’entorn) a aconseguir els teus objec-
tius? Què pots aportar en un determi-
nat àmbit o situació?
o Amenaces: Què et pot dificultar (de 
l’entorn) aconseguir els teus objectius?
Alhora són aspectes que el mercat 
laboral voldrà saber, per exemple, en 
una entrevista laboral o en un procés 
de selecció, per tant, ajudar els futurs 
estudiants a trobar la resposta a aques-
tes qüestions és important.

– Activitats pràctiques. A través d’un 
ampli programa d’activitats que realit-
zem dins els centres educatius o en el 
campus universitari d’ESIC, apropem 

els estudiants a la realitat laboral (em-
presarial) perquè puguin determinar si 
se senten identificats amb la proposta, 
si els motiva i, en definitiva, si els aju-
da a resoldre algunes de les qüestions 
plantejades en el DAFO.

– Jornades de portes obertes i presen-
tacions en centres de secundària. Les 
jornades i presentacions són activitats 
de caire més global, en què s’aprofun-
deix en els continguts de les carreres 
i la metodologia de treball. Per tant, 
els estudiants poden contrastar la seva 
motivació vers aquelles matèries.

– Premis. En l’etapa preuniversitària 
proposem dues competicions: ‘Young 
Business Talents’ i ‘Desafio Junior’, 
competicions nacionals en les quals hi 
ha una vinculació directa dels centres 
educatius i en què es competeix per 
equips per crear un projecte o resol-
dre un cas que després té una defensa 
nacional.

Aquests tipus de jocs simulats ajuden a 
diferenciar rols dins un equip i, per tant, 
les fortaleses, les habilitats concretes per 
a un tipus o altra de tasca.

– Fires d’orientació universitària i es-
deveniments:
o  Les fires tenen un caràcter totalment 
global, permeten conèixer la varietat 
de l’oferta universitària i, per tant, 
identificar les diferents àrees d’interès.
o Hoy es Marketing és el principal 
esdeveniment de professionals de 
màrqueting, comunicació i economia 
digital que organitza l’escola en l’àmbit 
nacional. És una oportunitat perquè 
els futurs estudiants ‘toquin’ el mer-
cat laboral i tinguin l’oportunitat de 
visualitzar els seus objectius, les seves 
expectatives (http://www.hoyesmarke-
ting.com).

En tot aquest procés l’acompanyament 
de la família, juntament amb el dels 
centres educatius, és fonamental, ja que 
poden aportar molta informació sobre 
les diferents variables que hem vist: 
motivació, aptituds, potencial, com-
petències, fortaleses i debilitats.

Una bona orientació universitària és 
directament proporcional a la dismi-
nució de l’abandonament universitari 
i la disminució del nivell de frustració 
en finalitzar els estudis universitaris, 
i és directament proporcional a l’èxit 
professional, entès com l’assoliment 
dels objectius proposats. g

FAPEL

Una bona orientació 

universitària és directa-

ment proporcional a la 

disminució de l’abando-

nament universitari

En el procés d’orienta-

ció, l’acompanyament 

de la família, juntament 

amb el dels centres edu-

catius, és fonamental, 

ja que poden aportar 

molta informació
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Èxit d’assistència als Fapel University 
Day 2017
Redacció

V edició del Fapel University Day Barcelona

Celebrada a la Highlands School Barcelona 
el 20 d’octubre passat, aquesta jornada s’ha 
consolidat com el punt de trobada entre 
escoles, famílies i universitats de referència. 
Concretament, hi han assistit alumnes pre-
universitaris d’una vintena d’escoles: 

- Hamelin-Laie International School
- Col·legi Pineda
- La Miranda School
- Col·legi La Vall
- Col·legi Singuerlín
- Escola Goar
- Escola Petit Estel - La Nova
- Col·legi La Farga
- Fert Batxillerat
- Col·legi Montserrat
- Col·legi Canigó
- Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel
- Col·legi Sil
- Etc. 

Al voltant de 40 universitats han con-
format una amplíssima oferta educati-
va i han pogut explicar als estudiants 
els seus plans d’estudis, programes de 
beques i ajudes, acords internacionals, 
sortides professionals, etc. A la jor-
nada hi ha assistit una extensa llista 
d’universitats:

- BAU: Centre Universitari de Disseny 
de Barcelona 
- BLANQUERNA: Universitat Ra-
mon Llull 
- CETT- UB: Escola Universitària 
d’Hosteleria i Turisme 
- CEU-UAO: Universitat Abat Oliba 
- EAE Business School: Escola d’Ad-
ministració d’Empreses 
- ELISAVA Barcelona School of Design 
and Engineering: Escola Universitària 
de Disseny i Enginyeria de Barcelona 

- EPITECH: École de l’Innovation 
et de l’Expertise Informatique 
- ESADE Business & Law School: 
Escola Superior d’Administració i 
Direcció d’Empreses 
- ESCI: Escola Superior de Comerç 
Internacional 
- ESERP Business School: Escola de 
Negocis de Barcelona 
- ESIC Business & Marketing School: 
Escola de negocis de Barcelona 
- EUNCET Business School: Escola 
de negocis i direcció 
- EUSES: Escola Universitària de la 
Salut i l’Esport 
- GBS: Geneva Business School 
- HARBOUR. SPACE: Universitat 
de Tecnologia i Disseny de Barcelona 
- HTSI: Facultat de Turisme i Direc-
ció Hotelera Sant Ignasi 
- HULT International Business School: 
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Escola de Negocis Multicampus (Lon-
dres, San Francisco, Boston, Dubai, 
Shangai i Nova York)
- IDEP Barcelona: Escola de Disseny 
Gràfic, Fotografia i Moda 
- IQS: Institut Químic de Sarrià 
- ISTITUTO MARANGONI: Isti-
tuto Marangoni de Milà 
- LA SALLE: Centre Universitari - 
Universitat Ramon Llull 
- LCI Barcelona: Escola Superior Ofi-
cial de Disseny 
- TECNOCAMPUS Mataró - Ma-
resme: Escola Superior Politècnica, 
Escola Superior de Ciències Socials 
i de l’Empresa i Escola Superior de 
Ciències de la Salud del TecnoCampus 
(adscrits a la UPF) 
- UFV: Universidad Francisco de Vi-
toria Madrid 

- UIC: Universitat Internacional de 
Catalunya 
- UNAV: Universidad de Navarra 
- UPC: Universitat Politècnica de 
Catalunya 
- UPF: Universitat Pompeu Fabra 
- VATEL ANDORRA: International 
Business School Hotel & Tourism Va-
tel Andorra 
- Etc.

 La jornada, com en les edicions an-
teriors, s’ha organitzat en dos espais 
simultanis: d’una banda, s’han habili-
tat diferents sales de conferències, en 
les quals les universitats han disposat 
d’uns minuts per poder fer una breu 
presentació del seu centre i dels pro-
grames d’estudis i beques; de l’altra, 
s’ha organitzat un espai per acollir 

una fira universitària, en què les uni-
versitats han disposat els estands per 
poder atendre de manera totalment 
personalitzada les escoles, les famílies 
i els estudiants interessats.

Com a la resta d’edicions, l’objectiu del 
Fapel University Day és establir un 
punt de trobada entre alumnes, famílies, 
professors i universitats per orientar 
els estudiants a trobar els estudis i el 
centre universitari més adient als seus 
interessos i capacitats. Amb la finali-
tat de fer una selecció acurada i que 
s’adapti totalment a les necessitats i ex-
pectatives dels alumnes, aquest projecte 
ofereix el contacte amb universitats de 
Catalunya i de la resta de l’Estat, així 
com internacionals de primer nivell i 
especialitzades en tot tipus d’estudis. g
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III edició del Fapel University Day Lleida

PARTICIPACIÓ
  

- V edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 20 d’octubre del 2017
- Lloc: Highlands School Barcelona
- Alumnes assistents: 1.700

PARTICIPACIÓ
  

- III edició a Lleida
- Fira de grau
- Data: 27 d’octubre del 2017
- Lloc: La Llotja Palau de Congres-
sos Municipal 
- Alumnes assistents: 800
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PARTICIPACIÓ
  

II edició del Fapel University Day Girona

- II edició a Girona
- Fira de grau
- Data: 24 de novembre del 2017
- Lloc:  Palau de Congressos de 
Girona
- Alumnes assistents: 900

II edició del Fapel University Day Tarragona

PARTICIPACIÓ
  

PARTICIPACIÓ
  

PARTICIPACIÓ

- II edició a Tarragona
- Fira de grau
- Data: 10 de novembre del 2017
- Lloc:  Palau Firal i de Congressos 
de Tarragona
- Alumnes assistents: 850
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Les baralles, l’assetjament, físic o mitjançant les xarxes (bullying) 
són situacions presents al dia a dia. Amb l’objectiu d’evitar aquestes 
situacions i/o ajudar els alumnes a combatre-les, neixen els tallers 
“Aprèn a defensar-te”.  La proposta de 3,1416 és treballar sobre 
aspectes bàsics de defensa personal, amb xerrades participatives 
sobre la gestió de conflictes, la cara amagada de les xarxes socials, 
com cal actuar davant de l’assetjament i la importància de la co-
municació familiar. 

A Fapel celebrem aquesta iniciativa tan original i necessària i 
us convidem a participar-hi. g

El 21 de setembre passat totes dues enti-
tats vam formalitzar un nou acord de col-
laboració. Com a resultat, Fapel dona suport 
a aquesta iniciativa de la fundació Aspasim, 
que neix amb l’objectiu de fomentar l’esport 
inclusiu.

Per cinquè any consecutiu, Aspasim ha estat 
l’encarregada d’organitzar la Milla de Sàrria, 
una cursa que es caracteritza per estar oberta 
a tothom, amb especial atenció a les perso-
nes amb algun tipus de discapacitat física. 
Durant la Milla, corredors amb discapacitat 

i sense es barregen de manera uniforme per 
evitar la segregació.

Una gran iniciativa que necessita l’esforç i 
la solidaritat de moltes persones per poder 
tirar endavant. És per això que a Fapel us 
animem a participar com a voluntaris en 
les properes edicions.  g

Més informació a 
http://corremjunts.org

Correm junts i Fapel col·laboren un any més 

3,1416

Convenis de col·laboració

AFA Escola Lleó XIII, nou membre de Fapel

Volem donar la benvinguda a l’AFA 
de l’Escola Lleó XIII, nou membre 
de Fapel. 

L’Escola Lleó XIII és un centre d’ense-
nyament privat concertat, fundat l’any 

1961 amb el nom de SIL, ja que els 
fundadors, el Sr. Josep Mercadé i el Sr. 
Marino Todolí, procedien de l’escola 
jesuïta de Barcelona Sant Ignasi de 
Loiola. 

Es defineixen com una escola activa, 
dinàmica i plurilingüe, preparada per 
liderar projectes en el si del centre que 
necessiten gran flexibilitat pedagògica, 
estructural i funcional; oberta a en-
tendre diferents realitats i necessitats 
individuals que inclouen aspectes aca-
dèmics, però també personals i socio-

culturals de cadascuna de les famílies 
que en formen part. 

Creuen en una metodologia basada en 
l’experiència, però també en el treball 
i l’estudi de les fonts del coneixement; 
aposten per les noves tecnologies, però 
sense deixar de banda altres eines més 
convencionals per donar el contrapunt 
d’equilibri que necessita qualsevol me-
todologia capdavantera.

A Fapel estem molt contents d’aquesta 
nova incorporació. g

Redacció

Redacció
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Els dies 2, 3 i 4 de novembre passat va 
tenir lloc el Congrés Nacional de la 
Confederació Espanyola de Centres 
Educatius (CECE). El lema central 

d’aquest 45è congrés va ser “Emoció+Creat
ivitat+Innovació”. 

La setmana passada van convidar mem-
bres de Fapel a assistir a aquest congrés 
de la CECE, organització educativa de 
centres d’ensenyament d’arreu d’Espanya. 
Fapel representa els pares i les mares de les 
escoles que la CECE representa a Cata-
lunya a través de la Federació Catalana de 
Centres d’Ensenyament.

Els continguts presentats i debatuts van ser 
molt interessants i van tractar, entre d’altres, 
aspectes relacionats amb la comunicació 
entre escola i família, l’educació emocional, 

la innovació educativa i el lideratge. La 
conferència inaugural va anar a càrrec del 
professor César Bona, que va dissertar so-
bre els reptes educatius en l’entorn actual. 

Al fi nal del congrés es van aprovar unes 
conclusions, que transcrivim per l’interès 
que tenen per a la comunitat educativa:

 1. Continua sent absolutament 
necessari assolir un pacte social i polític 
per a l’educació, que no deixi fora ningú i 
tingui en compte tots els actors presents en 
l’àmbit educatiu.

2. El debat sobre l’ensenyament a 
Espanya manté un biaix polític i ideològic 
que porta a debatre temes colaterals i im-
pedeix abordar els temes realment impor-
tants. Cal deixar en segon pla els interes-
sos polítics particulars i centrar-se amb 
generositat en allò que de debò necessita 
l’educació.

3. La complementarietat de les 
xarxes pública, privada i concertada és i ha 
estat benefi ciosa per al sistema educatiu 
espanyol. La programació de l’oferta edu-
cativa s’ha de fer respectant la demanda 

social de les famílies en la tria del centre 
educatiu al qual volen portar els fi lls.

4. La lluita contra el fracàs escolar 
i l’abandonament educatiu prematur ha 
de ser un aspecte prioritari. Cal analitzar en 
profunditat les taxes actuals, que continuen 
sent molt elevades, i l’atur juvenil que com-
porta per identifi car-ne les causes i mil-
lorar l’efi càcia de les polítiques de gestió de 
cada administració educativa.

5. Reconeixent les especifi citats del 
primer cicle de l’educació infantil, cal im-
pulsar la universalització i la gratuïtat de 
l’escolarització de l’etapa de 0 a 3 anys, per 
facilitar la maternitat i la conciliació labo-
ral, així com l’efecte favorable de l’educació 
primerenca, respectant la demanda per 
part de les famílies d’ensenyament privat, 
sostingut amb fons públics.

6. És fonamental impulsar la crea-
tivitat i la innovació a l’escola, de manera 
que la generació següent estigui formada 
adequadament per desenvolupar profes-
sions que ara no existeixen i enfrontar-se 
a escenaris i problemes que no podem 
preveure en aquest moment. Per això, la 
fi gura del professor sempre serà decisiva, 
i la seva feina, cada cop més necessària.

Fapel participa als congressos de CECE i 
EPA
Redacció

Congrés de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)
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Fapel aposta per la Reforma Horària
Redacció

Des de fa anys, Fapel ha consi-
derat que un dels problemes 
de la nostra societat, que 
incideix directament en la 

qualitat de l’ensenyament dels nostres 
fills i filles, és la manca de conciliació 
entre la vida familiar i la vida laboral.

Hi ha estudis que constaten que la 
família que dedica temps a educar els 
fills obté millors resultats educatius 
globals. No només resultats acadèmics, 
sinó també de cohesió familiar i de 
nivells de satisfacció i felicitat que, al 
cap i a la fi, són el millor motor de la 
conducta humana. 

La dedicació als fills passa per aju-
dar-los a fer els deures, recollir-los a 
escola, a més de mostrar-nos dispo-
nibles i donar-los l’atenció que ne-
cessiten a casa. També és important 

parlar amb els mestres quan convingui, 
no només quan hi ha problemes, sinó 
precisament quan tot va bé. Això ens 
permetrà impulsar encara millor l’edu-
cació dels nostres fills en coordinació 
amb els docents. 

La conciliació ha de significar que 
cada persona pugui dedicar temps a 
la família, a l’oci i al treball, personal 
i familiar. Cal tenir en compte que hi 
ha moments personals que s’han de 
mantenir i respectar, com també hi ha 
moments familiars que cal fomentar 
i cuidar. 

La reforma horària és una gran opor-
tunitat que tenim com a societat. Un 
grup de persones ho ha entès i, des de 
fa força temps, ha traçat una estratè-
gia de país per tirar endavant aquesta 
proposta de reforma, que vol estar 

centrada precisament en el fet que 
les persones disposin de més temps 
personal i familiar.

Davant d’altres iniciatives que hi ha 
a la resta de l’Estat, aquesta s’ha fet 
amb un treball transversal i real amb 
tots els sectors de la societat: la in-
dústria, el comerç, les famílies, els 
sindicats, els mitjans de comunicació, 
l’administració i l’ensenyament, entre 
d’altres. L’objectiu ha estat bastir un 
acord sòlid que es pugui dur a terme 
amb la complicitat de tots. 

Fapel ha participat en les taules de treball 
per sectors i també en les tasques i reuni-
ons locals participatives que han tingut lloc 
arreu del territori. El paper de la Federació 
ha estat aportar la visió de les famílies que, 
al cap i a la fi, són les màximes beneficià-
ries d’aquesta reforma. g

Congrés de la European Parents’ Association (EPA)

D urant els dies 24 i 25 de 
novembre va tenir  l loc 
l ’Assemblea General de 
l’European Parents Asso-

ciation (EPA), a Tallinn, Estònia. Com 
és habitual, l’intercanvi d’experiències 
entre tots els membres de l’EPA, pro-
cedents de gairebé tot Europa, ha estat 
intens i ajuda a enfocar els temes que 
realment són rellevants en l’educació 
per part de les famílies.

Durant la trobada, va tenir lloc un 
congrés titulat “Role of Parents in 
Guiding their Children towards the 
Most Suitable Personal Careers” (El 
paper dels pares i les mares en l’orien-

tació dels fills cap a les carreres perso-
nals més adients). A més, també es va 
dur a terme la conferència “Creating 
the next entrepreneurial generation: are 
our policies and parents up to the cha-
llenge?” (Creant la propera generació 
d’emprenedors: les nostres polítiques i 
els pares estan preparats per al canvi?), 
a càrrec d’Anthony Gribben de l’Eu-
ropean Training Foundation. 

En un entorn de canvis vertiginosos, cal 
aprendre i prendre decisions a un ritme 
molt alt, que ens permeti no sortir del 
carril i que aprofitem les oportunitats 
que tenim i creem per al futur. Fapel, en 
la seva participació en aquests fòrums, 

posa sempre de manifest la importàn-
cia del dret a l’educació, que implica 
equitat d’accés i la llibertat d’elecció 
de centre. També remarca la necessitat 
de la implicació i la participació de les 
famílies en l’educació dels fills, sempre 
pensant en el bé dels infants i en la 
seva millor educació. g

7. Cal afrontar amb decisió el 
fenomen de l’assetjament escolar, de 
manera que tots els centres educatius si-
guin un àmbit de pau i convivència. És 
important continuar avançant per fer més 
efectiva l’autoritat del mestre, així com la 
implementació de programes preventius 
en els quals participin la família, l’escola i 
l’administració.

8. Cal fer una millor tasca 
d’orientació per destacar la qualitat 
i rellevància per al món laboral de la 
formació professional. L’impuls de 
l’FP dual, recomanat per la Comis-
sió Europea, ha de ser una prioritat, i 
per això cal potenciar la col•laboració 
entre escoles i empreses.

9. Finalment, volem que 
l’escola sigui més humana, més 
emocional, més segura, amb una im-
plicació més gran en la transmissió 
de valors. I que ho sigui per a tots, 
perquè continuarem apostant per 
l’equitat, la igualtat d’oportunitats i 
l’atenció a la diversitat. g
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El debat “Ara és demà” ha estat un 
tema latent durant tot l’any, en el 
qual Fapel ha participat activa-
ment. El mes de juliol passat, el 

Consell Escolar va aprovar un document 
que recull una base de consens entre la 
major part dels sectors presents.

Els aspectes més significatius del docu-
ment, i de clara importància per a les 
famílies, han quedat resumits en els punts 
següents:

Pilars del sistema educatiu

1. Equitat

1.1. El sistema educatiu ha de disposar 
d’un finançament suficient per garantir 
la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris 
i del segon cicle de l’educació infantil a 
tots els centres educatius sostinguts amb 
fons públics, i per establir les polítiques 
i els ajuts compensatoris per fer efectiva 
la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat. 
Així mateix, ha de disposar d’un sistema 
d’ajuts a l’escolarització en el primer cicle 
d’educació infantil.

1.2. El procés d’escolarització en centres 
educatius sostinguts amb fons públics s’ha 
de regir per un principi d’equilibri que 
conjumini criteris d’equitat i de proximi-
tat i faci possible, alhora, el dret a triar un 

projecte educatiu singular. Així mateix, 
ha d’afavorir la distribució equilibrada 
de l’alumnat i evitar els centres gueto.

1.3. El projecte educatiu de cada cen-
tre ha d’integrar de manera coherent les 
activitats formatives curriculars i extra-
curriculars dels alumnes, les quals perta-
nyen a l’aprenentatge formal, no formal 
i informal i estan en íntima relació amb 
la formació integral de la persona. Així, 
el centre educatiu, les famílies, les enti-
tats de lleure i altres institucions socials, 
talment nodes d’una xarxa, s’interrelaci-
onen i es complementen al servei de l’èxit 
educatiu de tots els alumnes.
1.4. En un entorn socioeconòmic i cul-
tural en evolució permanent, cal estudiar 
i actualitzar els indicadors que sustenten 
les polítiques d’equitat. En aquest sentit, 
es proposa la creació de l’Observatori de 
l’Equitat, en el qual s’integrin investi-
gadors de grups de recerca i experts de 
les institucions especialitzades en aquest 
àmbit, per tal d’identificar àrees de mi-
llora en termes d’equitat.

1.5. Els centres educatius ubicats en en-
torns més complexos han de disposar de 
més professorat i d’altres professionals de 
l’educació, seleccionats d’entre els perfils 
més adequats, i de recursos econòmics 
i estructurals. A més, han de participar 
activament en les polítiques de promoció 

de l’equitat que l’Administració educativa 
estableixi.

2. Inclusió

2.1. El sistema educatiu ha de garantir 
per a tots els alumnes contextos d’ense-
nyament i aprenentatge rics, flexibles i 
diversos que afavoreixin el creixement 
personal i social, sense cap tipus de discri-
minació per raó de gènere, sexe, origen o 
qualsevol altra condició personal o social.

S’han de respectar totes les formulacions 
que es fan en les declaracions de drets 
humans i dels infants a fi d’assegurar la 
igualtat efectiva.

2.2. L’escola ha de ser inclusiva i la diversi-
tat ha de constituir una riquesa i una opor-
tunitat. Per això, cal facilitar una persona-
lització de l’ensenyament-aprenentatge 
que asseguri el desenvolupament integral 
d’infants i joves en totes les etapes.

2.3. Els centres han de planificar, en el-
marc del projecte educatiu, les mesures i 
els suports necessaris, de caràcter univer-
sal, addicional i intensiu, per fer possible 
el principi d’inclusió i la igualtat d’opor-
tunitats, disposant dels recursos adequats.

2.4. En un sistema regit pel principi 
d’equitat, s’ha de vetllar per l’exercici dels 
drets i les obligacions de les persones en 
relació amb l’educació. Aquest mateix 
principi d’equitat ha de comportar una 
oferta diversa i suficient de centres i pro-
jectes educatius que garanteixin l’atenció 
de totes les persones i que puguin ser es-
collits en igualtat efectiva de condicions.

2.5. Un sistema inclusiu ha d’articular, al 
voltant de cadascun dels centres, xarxes 

‘Ara és demà’: les principals conclusions
Redacció

L’escola ha de ser inclu-

siva i la diversitat ha de 

constituir una riquesa i 

una oportunitat
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col·laboratives, entre els centres educatius, 
els serveis i les entitats que treballen en la 
diversitat per identificar i donar resposta 
a les necessitats de l’alumnat.

3. Plurilingüisme

3.1. La llengua catalana i l’occità a l’Aran 
són les llengües de referència normal-
ment emprades en els àmbits docent, 
administratiu i de comunicació, i cons-
titueixen l’eix vertebrador d’un projecte 
educatiu plurilingüe que garanteix que, 
en finalitzar l’ensenyament obligatori, 
l’alumnat té una competència suficient en 
llengua catalana, en aranès a l’Aran, i en 
llengua castellana i un bon coneixement 
d’una llengua estrangera, com a mínim.

3.2. Els centres educatius han de fer pre-
sents les llengües i les cultures de tots els 
alumnes des d’una perspectiva de tracta-
ment integral de les llengües, destacar-ne 
el valor cultural i econòmic, promoure’n 
la integració educativa i capacitar-los per 
conviure en una societat multilingüe i 
culturalment diversa. 

3.3. La llengua és un element clau per a 
l’aprenentatge. Desenvolupar la compe-
tència comunicativa i plurilingüe és bàsic 
per al desenvolupament dels alumnes. Per 
això cal treballar-la des de totes les àrees 
i matèries, de manera transversal, i im-
pulsar l’ús de metodologies que promo-
uen l’aprenentatge integrat de diferents 
llengües i d’aquestes amb els continguts, 
així com veure en la diversitat lingüística 
un factor d’enriquiment que ens permet 
ampliar les nostres mirades al món.

3.4. S’ha de reforçar l’aprenentatge de llen-
gües i modernitzar-ne l’ensenyament fomen-
tant l’aprenentatge competencial, orientat a 
l’ús oral i escrit, amb independència de si es 
tracta d’una primera llengua o una segona 
llengua, o bé d’una llengua estrangera.

3.5. L’Administració educativa ha d’im-
pulsar estratègies de valoració i reconei-
xement social i acadèmic de les diferents 
llengües familiars dels alumnes per fer 
present la riquesa cultural de la nostra 
societat i augmentar-ne la competitivitat.

3.6. L’Administració ha de col·laborar 
amb altres agents socials, culturals i dels 
mitjans de comunicació per impulsar ini-
ciatives que afavoreixin l’aprenentatge de 

les llengües i contribueixin a desenvolu-
par una societat plenament plurilingüe.
4. Interculturalitat

4.1. Els centres educatius han de ser aco-
llidors i integradors. Han d’afavorir el 
procés de vinculació de tot l’alumnat amb 
la llengua i la cultura pròpies del país, i 
amb els valors de ciutadania que afaiço-
nen una societat democràtica. Això ha 
d’anar acompanyat d’un reconeixement 
de la pluralitat de tradicions culturals 
existent per fer efectius el diàleg cultu-
ral i l’exercici del debat crític sobre les 
diferents cultures.

4.2. Els centres educatius han de disposar 
de recursos suficients (traductors, me-
diadors...) i de suport lingüístic i social 
per acompanyar l’alumnat i les famílies 
al llarg de l’escolarització i contribuir a 
l’assoliment dels objectius competencials 
i l’enfortiment de la cohesió social.

4.3. La diversitat cultural i religiosa és 
una característica de la societat actual 
del nostre país. Aquest fet constitueix 
una oportunitat que cal tenir en compte 
per reflexionar a l’escola sobre les qüesti-
ons fonamentals de l’existència humana i 
sobre els camins d’autorealització promo-
guts per cada tradició cultural i religiosa.

5. Famílies

5.1. Les famílies són l’element primigeni 
de l’educació, especialment pel que fa a la 
socialització de les persones i el conreu 
dels valors. Són els principals educadors 
i han de fer equip amb el professorat i els 
altres professionals de l’educació, i assumir 
cadascú el seu rol sumant esforços d’una 
manera coherent, que, sense cap mena de 
dubte, té un efecte sinèrgic i multiplicador.

5.2. Cal proporcionar tota la informació 
necessària sobre els projectes educatius 
per tal de facilitar que les famílies facin 
una tria informada del centre educatiu.

5.3. S’ha de fomentar la implicació de 
les famílies en els diferents espais de 
participació perquè col·laborin en la 
governança del sistema educatiu i hi 
aportin la seva perspectiva sobre l’edu-
cació.

5.4. Resulta cabdal el paper de les associaci-
ons de mares i pares com a actors principals 
per aglutinar les famílies i promoure’n la 
implicació en el projecte educatiu, al servei 
de l’èxit educatiu de tots els alumnes. Les 
associacions de mares i pares han d’esde-
venir l’element central i fonamental de la 
participació de les famílies a l’escola, en la 
seva dimensió col·lectiva.

Alumnat

6. Atenció a la diversitat, personalitza-
ció i acompanyament a l’alumnat 

6.1. S’han de millorar els recursos per 
garantir la diversificació d’aprenentatges 
i per al desenvolupament màxim de les 
potencialitats de tots els alumnes:

– Adequar les ràtios alumnes-docent en 
totes les etapes educatives.

– Potenciar el suport educatiu persona-
litzat dins de l’aula (dos o més docents 
a l’aula).

– Repensar les agrupacions d’alumnat 
d’acord amb les accions d’aprenentatge.

– Revisar la normativa d’adequació dels 
espais dels centres per poder aplicar me-
todologies diverses.

– Disposar de recursos de suport en fun-
ció de les necessitats del centre.

– Afavorir la formació al centre.

6.2. Cal aprofundir en la definició i l’aplica-
ció dels protocols d’atenció a l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu, 
de manera que se’ls garanteixin tant els drets 
com el seguiment:

– Atenció als alumnes amb diversitat 
funcional.

– Atenció als alumnes amb trastorns 
d’aprenentatge o de comunicació.

– Atenció als alumnes d’altes capacitats.

Els pares són els princi-

pals educadors i han de fer 

equip amb el professorat i 

els altres professionals de 

l’educació
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6.3. El sistema ha d’incorporar me-
sures de flexibilització creixent que 
permetin als alumnes desenvolupar iti-
neraris diversos i disposar de passarel-
les que s’ajustin a les seves necessitats 
i interessos.

6.4. L’orientació i l’acompanyament 
han de formar part del projecte edu-
catiu; a través de l’acció tutorial s’ha 
de contribuir de manera efectiva al 
desenvolupament personal, social, 

acadèmic i professional de cadascun 
dels alumnes.

6.5. L’Administració educativa ha de 
promoure la coordinació amb les altres 
administracions en les mesures per fer 
front a la no escolarització, mitjançant 
els protocols corresponents, a fi d’as-
segurar el dret d’infants i adolescents 
a rebre l’educació obligatòria.

7. El paper de les famílies

7.1. La participació de les famílies és 
cabdal en tot allò que té a veure amb 
l’educació dels fills i, per tant, s’ha de 
fomentar que col·laborin en les activi-
tats del centre, alhora que es milloren 
els canals de comunicació a fi que hi 
hagi una informació fluïda de tot el 
que afecta el desenvolupament inte-
gral del alumnes. Escola i família han 
d’anar unides per ajudar a educar en 
valors i formar bones persones.

7.2. S’ha d’enfortir la comunicació amb la 
família per ajudar els docents a conèixer les 
circumstàncies en què es troba cada alumne 
i preveure l’ajuda que necessita, prenent en 

consideració que aquestes necessitats varien 
al llarg de les diferents etapes educatives.
7.3. Els centres educatius han de des-
plegar mecanismes de corresponsabi-
litat educativa família-escola-alumnat 
en relació amb el desenvolupament 
integral dels alumnes i en un marc de 
confiança mútua amb les famílies, per 
donar sentit a la continuïtat del procés 
d’aprenentatge dels fills.

7.4. Les famílies han de disposar d’es-
pais de formació que els aportin les 
orientacions psicopedagògiques neces-
sàries que els calguin per a l’educació 
dels fills, o bé col·laborar en la millora 
de la seva formació personal com a 
contribució a la formació al llarg de 
la vida. g
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Fapel va assistir a la presentació dels tallers 
‘Aprèn a defensar-te’,  celebrada el passat 
18 de novembre, fruit de l’acord firmat 
amb 3,1416, representat per Toni Marin 
i Mònica Gonzalo.

 En aquesta presentació es va explicar el 
funcionament d’aquests tallers, els quals 

pretenen proporcionar als joves les eines 
necessàries per enfrontar-se a situacions 
com baralles, assetjaments físics o mitjan-
çant les xarxes, bullying, etc.

Per tal de donar resposta a totes les necessi-
tats i realitats, els professionals que imparti-
ran els cursos provenen de diversos sectors:

- Enrique de Madrid-Dávila, professor de 
seguretat a la Universitat de Barcelona, ense-
nyarà a entrenar el comportament preventiu.
- La mediadora familiar Montse Herrera 
recordarà la importància d’una bona comu-
nicació pares-fills/fills-pares., i oferirà tècni-
ques per tal de reforçar la confiança mútua.
- Ferran Barri, Coordinador general de SOS 
BULLYING, donarà eines de què cal fer 
si un és víctima o si ho és algú proper. A 
més, ensenyarà tècniques de defensa per-
sonal que ens permetin sortir de situacions 
complicades.
- Jaume Capella, que és professor, serà el 
dinamitzador de les xerrades.

Més informació a la pàgina de Facebook  
“Aprèn a defensar-te” i al  telèfon 
93 763 45 20.  g

Fapel assisteix a la presentació del taller 
“Aprèn a defensar-te”
Redacció
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Campanya #CiberassetjamentZero

Les coses de sempre prenen avui 
formes molt diverses i dimensions 
desconegudes. El que tothom entén 
com a falta de respecte, tant dins 

les aules com fora, és el que avui s’etiqueta 
com a bullying.

Amb el boom de les xarxes socials ha apa-
regut un nou model d’assetjament que ha 
posat en alerta les escoles, les famílies i els 

professionals de l’educació: el cyberbu-
llying o ciberassetjament escolar.

Fapel s’ha involucrat en totes les 
iniciatives sobre aquest tema que ha 
estat capaç d’abastar. Per això, estem 
involucrats activament en la campa-
nya #CiberassetjamentZero, en la qual 
treballem conjuntament amb totes les 
federacions d’AMPA de Catalunya i 

altres associacions educatives. Tota eina 
que ens ajudi a crear consciència és 
benvinguda, començant per aquelles 
que s’adrecen a infants i joves. Cal que 
siguem agents referents i ensenyem 
la importància de respectar l’altre, de 
respectar els que són o pensen dife-
rent i, també, d’estimar-los de debò 
com a persones amb tots els drets i 
les dignitats. g

Redacció
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Entrevista a Miquel Rossy
“Qui pensa estratègicament en l’escola pròpia està fent branding, potser sense saber-ho”

Parlem amb Miquel Rossy, dissenyador gràfic i professor de Llengua de Batxillerat. Dues feines diferents, però 
que li permeten gestionar des de dins del món educatiu la marca de la Institució Familiar d’Educació i de diverses 
entitats vinculades al món educatiu. És l’autor del llibre La teva escola, una gran marca (també en castellà, Tu escuela, 
una gran marca).

Redacció

No recordo cap llibre anterior sobre 
aquest tema. I són gairebé 300 pàgi-
nes. Déu-n’hi-do.
La teva escola, una gran marca va sorgir 
com un blog. A mesura que tenia la 
necessitat d’explicar algun aspecte del 
branding o de la comunicació corpo-
rativa a directius escolars o a caps de 
comunicació d’escoles, vaig anar fent 
créixer el web www.brandingescolar.
com. Una bona part d’aquests posts 
han estat la base del llibre. He procu-
rat ordenar-ne el contingut de forma 
coherent i completar allò que hi man-
cava. Ara al web es recullen articles 
més pràctics per a la gestió diària de 
la marca escolar.

Una escola és una marca? Es fa es-
trany. Com una marca de roba qual-
sevol?
Entendre l’escola com a marca ens aju-
da a fer més clara la correspondència 
entre la nostra identitat, allò que som, 
i la manera com la comuniquem. Mar-
ques, no ho són només els productes. 
Qualsevol entitat es pot entendre com-

nostra identitat, allò que som, i la ma-
nera com la comuniquem. També les 
ciutats són marques, i els estats. Fins 
i tot es parla de les marques personals. 
Els futbolistes d’elit, per exemple, han 
de tenir cura del seu branding.

Potser la pregunta és obligada: exac-
tament què és el branding?
Branding ve de la paraula brand, que 
vol dir “marca” en anglès. Així doncs, 
branding és el que fem per construir 
la marca, per aconseguir que la nostra 
marca tingui un posicionament deter-
minat entre els nostres públics, que la 
percebin d’una manera determinada. 
En definitiva, busquem una manera 
molt simple de presentar-nos, a par-
tir de la nostra identitat i, òbviament, 
de la realitat: no podem intentar en-
ganyar, perquè sempre en sortiríem 
perjudicats. Destaquem només allò 
més essencial i diferenciador del cen-
tre, allò a què ens comprometem a ser 
excel·lents. Es tracta d’aconseguir que 
es vegi la marca de l’escola amb un 
caràcter determinat, com si fos una 
persona. Això és el branding.

Encara se’m fa estrany parlar de bran-
ding escolar...
Potser és que t ’imagines un depar-
tament ple de creatius amb els seus 
Macintosh. El branding és molt més 
senzill: la directora d’una escola petita, 
que pensa com fer les coses millor i 
comunicar-les millor, que es compara 
amb la competència i intenta apren-

dre’n, que veu contínuament opor-
tunitats i reptes... aquesta directora 
està fent branding sense saber-ho. El 
branding és pensar estratègicament 
sobre l’escola pròpia.

Hem d’invertir diners per tenir una 
bona marca?
No necessàriament. No hem de con-
fondre la identitat visual (el logo, els 
símbols, els colors, etc.) amb els valors 
i el posicionament de la marca. Tot 
i que sigui imprescindible tenir una 
identitat visual, una marca no és no-
més un bon logo. És més, en el llibre 
insisteixo molt que és més important 
gestionar-la bé: una mala identitat vi-
sual ben gestionada és més eficaç que 
un disseny fantàstic mal gestionat, etc.) 
amb els valors i el posicionament de 
la marca. Tot i que sigui imprescin-
dible tenir una identitat visual, una 
marca no és només un bon logo. És 
més, en el llibre insisteixo molt que 
és més important gestionar-la bé: una 
mala identitat visual ben gestionada 
és més eficaç que un disseny fantàstic 
mal gestionat.

Què vol dir “ben gestionat”?
Que se segueixi el manual d’identitat 
visual. Les escoles amb marca han de 
disposar de plantilles estables de tota 
mena de documents i deixar de banda 
els gustos personals. La repetició és 
clau perquè arribi a quallar una iden-
titat visual. Al cap i a la fi, una marca 
és un signe: hi ha una realitat mental 
i emotiva (els valors de la marca) que 
s’expressa mitjançant la identitat visu-
al. Si aquesta no és permanent, no hi 
haurà manera de posicionar-se.

Les escoles no gestionen bé la seva marca?
Tinc la sensació que s’ha millorat força 
en els darrers anys. La societat ens hi 
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empeny. Cada cop veig més marques 
escolars amb un aire professional. Però 
encara queda molt camí per recórrer.

I si tenim un bon logo, una bona 
imatge, tot està resolt...
No, evidentment que no. Però la meva 
experiència és que quan una escola té 
una identitat visual professional i esta-
ble aconsegueix tres coses importants: 
transmet millor la seva identitat, orga-
nitza els canals de comunicació —i, en 
conseqüència, la comunicació matei-
xa— i, finalment, fa un pas important 
per augmentar l’estima de l’escola per 
part de les famílies del centre.

Has parlat de comunicació. Sembla 
un tema de molta actualitat. Comu-
nicar bé és important?
Sí, i tant. Més que comunicar, diria 
comunicar-se. Perquè no pot ser entès 
en una sola direcció. Per comunicar bé, 
un directiu escolar primer ha d’escoltar 
molt. És cert que és molt important. 
De fet, en el llibre la secció de comu-
nicació m’ha sortit la part més extensa. 
No ho tenia previst inicialment. Però 
hi ha molts temes que hi he hagut de 
tractar, perquè afecten directament la 
reputació de la marca: el pla de co-
municació, la comunicació interna, els 

rumors, les crisis, els canals impresos 
de comunicació, les xarxes socials, el 
perfil del director de comunicació...

Una escola ha de tenir un director de 
comunicació?
L’escola genera una multitud immensa 
de missatges de tota mena, sobretot 
amb les famílies d’alumnes, però també 
per a la promoció i l’opinió pública: 
cartes, newsletters, web, xarxes socials, 
fullets, revistes, reunions i xerrades, etc. 
Cal ordenar tot això, donar-hi unitat 
i fer-ho coherent amb uns objectius 
planificats. Només ho aconseguirem 
si hi ha una persona que guiï la comu-
nicació amb visió de conjunt, d’acord 
amb la direcció de l’escola.

Aleshores, és clau...
Però deixa’m afegir que la comunicació 
més important en una escola no la farà 
ell o ella, ni la direcció, ni la persona 
que atengui la recepció i el telèfon. La 
comunicació clau en una escola és la 
que duen a terme professors i profes-
sores a l’aula i, per descomptat, quan 
atenen pares i mares en tutories indi-
viduals o en reunions de pares. El cas 
és que ni la direcció ni el professorat 
no són prou conscients de la impor-
tància que té per a la satisfacció de 
les famílies i, en conseqüència, per al 
posicionament de la marca. Els mestres 
necessiten més formació en comunica-
ció interpersonal per dur a terme amb 
perfecció la seva tasca de portaveus de 
l’escola. No és que els afegeixi una fei-
na nova. Es tracta que disposin de les 
destreses imprescindibles per poder-la 
fer bé. Les marques comercials veuen 
limitada la seva relació amb el client en 
la compra i en la reclamació. Nosaltres 
tenim cada dia un munt d’hores nens 
i nenes vivint el que avui s’anomena 
“l’experiència de marca”. Això és una 
oportunitat extraordinària per aconse-

guir que l’escola sigui molt estimada.

En la comunicació, pesa molt l’actitud 
dels directius?
Sí. És determinant en la creació d’un 
clima, d’una cultura corporativa. Cal 
que disposin de destreses específiques 
de comunicació. De la mateixa manera 
que no ens imaginem un directiu sense 
dots d’organització, capacitat analítica, 
estratègia en la presa de decisions, etc. 
tampoc pot ser un bon directiu aquell 
qui no és capaç d’interpretar el conjunt 
de missatges que generen el col·lectiu 
de persones de l’escola —això implica, 
en primer lloc, conèixer la gent— ni 
comunicar-s’hi de manera coherent.

Amb el descens de la natalitat, les es-
coles s’han vist obligades a donar-se a 
conèixer més, amb jornades de portes 
obertes, amb fullets i, fins i tot, amb 
tanques publicitàries.
Cert. És molt important ampliar l’ho-
ritzó, perquè en algunes edats hi ha la 
meitat d’infants. Però de vegades s’han 
abordat aquestes accions tàctiques de 
màrqueting allargant més el braç que 
la màniga o sense coherència amb una 
estratègia de fons, que li hauria d’haver 
donat el fet de tenir clar el posiciona-
ment de marca. Es pot caure fàcilment 
en contradiccions. Per exemple, podem 
transmetre que es dona tota mena de 
facilitats a noves famílies i, en canvi, 
menys a les que ja hi són; o generar-los 
unes expectatives per aconseguir que 
s’apuntin al centre i que després no 
es corresponguin amb la realitat de 
l’escola. La frustració interna és molt 
perillosa. La primera acció de màr-
queting ha de ser sempre amb la gent 
de dins, començant pel professorat. 
El professorat s’hi implicarà si se li 
fa atractiva la participació, si poden 
contribuir al projecte de l’escola apor-
tant-hi les seves idees. Compartir un 
somni és el que dona més cohesió a 
l’escola. g
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Col·legi Residència PIVE
Una escola per estudiar i créixer

Redacció

Quan una escola petita és 
una gran escola 

El col·legi PIVE (Pensionado Inter-
nacional de Veraneo Estudiantil) 
va començar el seu periple el 1958 
organitzant activitats acadèmi-

ques, d’idiomes i de lleure per a joves del 
país i d’arreu d’Europa durant els mesos 
d’estiu. El 1959, el PIVE va esdevenir una 
escola reglada i va començar a impartir 
les classes, només per a nois, de setembre 
a juny. Posteriorment, el 1984, es va con-
vertir en una escola mixta a tots els nivells 
acadèmics.

Durant aquests més de cinquanta anys el 
col·legi s’ha mantingut fi del al seu ideari i 
al seu projecte d’escola, una escola propera 
a les famílies, que té com a objectiu últim 
la formació acadèmica i l’educació dels 
alumnes en els valors de la responsabilitat, 
la convivència, la tolerància, el respecte i 
l’esperit de superació.

Escola mixta. Règim extern i mitja pen-
sió d’Educació Infantil a Batxillerat
Impartir tot l’itinerari escolar i ser una 
escola mixta a tots els nivells ha estat un 
dels objectius del col·legi des que es va 
crear, i així ha fet realitat l’eslògan “del 
PIVE a la universitat”.

Residència per a alumnes de cicle supe-
rior de Primària, ESO i Batxillerat
El col·legi disposa de dues residències se-
parades, una per als nois i una altra per a 
les noies. El règim de residència possibilita 
que l’alumnat adquireixi unes rutines d’es-
tudi i uns hàbits de treball que, juntament 
amb la responsabilitat que els exigeixen, 
fan que els resultats acadèmics d’aquests 
alumnes acabin sent excel·lents.

Nombre reduït d’alumnes per classe.
Són conscients que el nombre reduït 
d’alumnes a les aules és una de les condici-
ons que hi ha d’haver si es vol que el segui-
ment individual i l’atenció personalitzada 
esdevinguin unes eines de suport efi caces 
i útils per als estudiants. Només d’aquesta 
manera els mestres i professors poden estar 
amatents a les particularitats de cadascun 
dels alumnes i crear estratègies que donin 
resposta a totes les necessitats.

Tutories de seguiment
La fi gura del tutor és cabdal en aquest en-
granatge i per això disposa d’unes hores a 
la setmana per atendre personalment els 
alumnes i les famílies. El tutor és l’encar-
regat de fer el seguiment personalitzat dels 
alumnes, de solucionar les qüestions que es 
van plantejant al llarg del curs, de sol·licitar 
l’ajut de la psicòloga de l’escola, si escau, i de 
fer de pont entre l’escola i les famílies.

Horari escolar més complet
L’horari de classe, per a tots els nivells, és 
de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 18.00 
h, de dimarts a dijous. Els dilluns, per 
qüestions de recollida i transport de tots 
els alumnes d’arreu, les classes comencen 
a les 9.55 h i els divendres les classes aca-
ben a les 13.00 h per als alumnes d’ESO 
i Batxillerat i a les 17.00 h per als alumnes 
d’Educació Infantil i de Primària. Aquest 
horari més complet permet dedicar més 
hores a les assignatures instrumentals i 
impartir, a Primària, les assignatures d’In-
formàtica i Mecanografi a, i el Francès com 
a quarta llengua.

Català, castellà, anglès i francès
Tot i que la llengua catalana és la llengua 
vehicular de l’escola, les hores de dedicació i 
el tractament que donen al castellà i a l’anglès 
en les classes d’Educació Primària i ESO són 
les mateixes que les que dediquen a la llengua 
catalana. D’aquesta manera, s’asseguren que 
els alumnes adquireixin un perfecte domi-
ni de les tres llengües i que siguin capaços 
d’utilitzar-les amb fl uïdesa i correcció en 
tots els àmbits.

Els alumnes del PIVE comencen a famili-
aritzar-se amb l’anglès a l’Educació Infantil 
i, durant els cicles de Primària, a més de les 
classes específi ques de llengua anglesa, fan 
l’assignatura de Science en anglès i, en algun 

Col·legi Residència PIVE
C/ Joan Llusà, 39, 08551 Tona 
(Barcelona)
Tel.: 93 887 00 20 
Fax: 93 812 41 03
info@pive.es / www.pive.es
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trimestre del curs, participen en un taller 
d’anglès oral que organitza el Departament 
d’Anglès del col·legi.

Dins de l’horari lectiu o en horari com-
plementari, el PIVE prepara els alumnes 
per als exàmens oficials FLYERS, PET i 
FIRST. D’aquesta manera, els alumnes del 
col·legi poden acabar l’ESO o el Batxillerat 
amb una titulació oficial d’anglès que els 
serà molt necessària tant per als estudis 
universitaris com per a la vida laboral. 
L’escola també treballa una quarta llengua, 
el francès, tant a Primària com a l’ESO. 

Resultats acadèmics excel·lents
Fruit del seguiment personalitzat que duen 
a terme, de l’acció tutorial, de la dedicació 
i professionalitat dels mestres i professors, 
del sistema d’avaluació —sis avaluacions 
amb una ponderació progressiva—, de la 
metodologia de treball i de la implicació i 
el compromís de les famílies envers l’escola, 
els resultats acadèmics que han aconseguit 
els alumnes al llarg de tots aquests anys 
han estat sempre molt positius.

Estudis de recuperació i reforç
L’escola organitza unes hores diàries d’es-
tudi en les quals els alumnes aprenen a 
organitzar-se les tasques escolars i adqui-
reixen els hàbits de treballar cada dia i no 
deixar la feina per a última hora. Aquests 
estudis estan controlats sempre per profes-
sors de l’escola, perquè els alumnes puguin 
consultar-los els dubtes i perquè els nois 
i les noies adquireixin la capacitat de tre-
ballar concentradament i d’una manera 
pràctica i efectiva.

Formació humana en valors 
Aquest és possiblement l’aspecte més im-
portant del projecte educatiu de l’escola: 
que els alumnes siguin, per damunt de tot, 

bones persones. En aquest sentit, dediquen 
temps i esforços per inculcar-los els va-
lors de la responsabilitat, de la tolerància, 
del respecte, de l’amor a la diferència i de 
l’esperit de superació a través de classes 
d’urbanitat, de tallers monogràfics, de 
conferències, de la participació activa en 
campanyes solidàries... En un espai tan in-
teractiu com és l’escola es creen innombra-
bles situacions en què els alumnes han de 
posar en pràctica les virtuts de la paciència, 
la resiliència, el respecte i la responsabilitat, 
la qual cosa fa que els estudiants, amb els 
anys, adquireixin el segell PIVE en la seva 
manera de ser i de comportar-se.

Activitats extraescolars
Els alumnes residents complementen la 
formació amb activitats esportives, com 
l’spinning, la natació, el tennis, el pàdel i 
l’atletisme; amb activitats artístiques, com 
el dibuix, la pintura i la fotografia, o amb 
activitats de l’àmbit científic, com la robòtica.

Activitats teatrals durant tot el currícu-
lum
El teatre és una activitat permanent al col-
legi i forma part del currículum dels estu-
diants de Primària, d’ESO i de Batxillerat. 

Ja fa més de vint anys que fan funcionar un 
taller de teatre que ha estat apadrinat per 
actors, actrius i periodistes com Josep Maria 
Pou, Àngels Poch, Xavier Grasset, Albert 
Om o Ernest Villegas —aquests dos darrers, 
exalumnes del col·legi PIVE.

Servei de cuina pròpia
L’escola disposa de servei de cuina pròpia. Els 
cuiners preparen els menús diaris adaptats a 
cada temporada. Aquests menús s’elaboren 
amb l’assessorament de dietistes i es revisen 
i s’aproven per garantir-ne l’equilibri nu-
tricional i oferir una dieta variada pel que 
fa a ingredients, preparacions i textures; es 
basen en les racions i freqüències de cada 
grup de nutrients recomanades per a cada 
edat i s’adapten a les necessitats específiques 
dels alumnes que ho requereixen.

Curs d’estiu
Aprofitant que des del curs 2011–2012 
ha tornat a haver-hi proves extraordi-
nàries de setembre, aquest centre ha 
recuperat una vella tradició: fer un curs 
de recuperació el mes d’agost per a tots 
els alumnes de qualsevol col·legi que 
tinguin matèries per recuperar. És un 
curs intensiu, amb classes diàries de 
totes les assignatures que cada alumne 
tingui suspeses, amb estudis dirigits i, 
evidentment, amb estones per practicar 
esport a les excel·lents instal·lacions 
i a la piscina de què disposa l’escola.
 
Fa més de cinquanta anys que formem i 
eduquem els fills i les filles de les famílies 
que ens fan confiança. El nostre professorat 
i tot el personal no docent està plenament 
identificat amb el projecte educatiu i amb 
la línia pedagògica del centre. Són persones 
preparades professionalment i humana-
ment, que garanteixen la màxima qualitat 
del nostre ensenyament i del nostre servei. g
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Escola Lleó XIII

Ens definim com una escola activa, dinàmica, plurilingüe i preparada per liderar 
projectes que requereixen flexibilitat pedagògica, estructural i funcional.

Redacció

L’escola Lleó XIII és un centre 
d’ensenyament concertat pel De-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Va ser 

creada el 1961 amb el nom de SIL els seus 
fundadors, el Sr. Josep Mercadé i el Sr. Ma-
rino Todolí, que procedien de l’escola jesuïta 
de Barcelona Sant Ignasi de Loiola. L’any 
1978, els fundadors van decidir continuar 
la seva activitat per camins separats i va ser 
quan la part de l’escola que es va quedar 
el Sr. Mercadé va passar a anomenar-se 
escola Lleó XIII. 

L’any 1996 es va crear el projecte Sin-
gular amb l’objectiu de fer compatible 
la vida escolar amb la pràctica de l’es-
port, la música o la dansa, i és l’única 
escola de Barcelona amb aquest projecte 
pedagògic reconegut pel Departament 
d’Ensenyament. Per aquest projecte 
educatiu, tenim una línia d’Educació 
Secundària Obligatòria (en tràmits una 
nova línia d’ESO només vinculada al 
projecte Singular per al curs 2018-2019) 
i Batxillerat adaptada a alumnes que fan 
pràctica activa en l’àmbit de l’esport, la 
música o la dansa; d’aquesta manera po-
den conciliar el treball acadèmic amb 
la segona activitat i obtenir molt bons 
resultats acadèmics.

Adaptem i elaborem plans individualitzats 
en funció de les necessitats educatives de 
l’alumne (dèfi cit d’atenció i hiperactivitat, 
dislèxia, altes capacitats...) amb un tracte 
personalitzat amb una psicòloga en plantilla 
per línia escolar. En coordinació amb els 
nostres psicòlegs i psicòlogues d’Educa-
ció Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, 
i també quan es detecten necessitats amb 
les famílies, oferim serveis al mateix centre 
del següent:
- Logopèdia
- Psiquiatria
- Psicologia Esportiva
- Coaching-Intel·ligència Emocional

L’any 2016 es va produir un canvi en la 
titularitat, la qual va entrar amb força per 
impulsar i dinamitzar projectes educatius 
nous i diversos.

Actualment tenim 570 alumnes a l’escola 
(des de la llar d’infants fi ns a Batxillerat, 
passant pels cicles formatius) i la nostra 
oferta educativa és la següent:
• Llar d’infants, en la qual el 100% dels 
continguts són en llengua anglesa.
• Educació Infantil, amb un 90% de con-
tinguts en llengua anglesa, se centra en tres 
àrees de coneixement i experiència: desco-
berta d’un mateix i dels altres, descoberta de 

l’entorn i àrea de comunicació i llenguatges.
• Educació Primària amb els objectius 
següents per a aquesta etapa:
- Treballar per projectes.
- Promoure les habilitats d’aprendre a 
aprendre i ensenyar a pensar, facilitant 
que l’alumnat sigui creador del seu propi 
aprenentatge.
- Fomentar l’aprenentatge cooperatiu així 
com determinats valors (respecte, toleràn-
cia, etc.).
- Afavorir la comunicació i les habilitats 
socials.
- Oferir un ensenyament trilingüe (català, 
castellà i anglès) amb introducció d’una 
quarta llengua a partir de cinquè (llengua 
francesa).
• Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) amb dues línies per donar cabu-
da a la línia d’ensenyament del projecte 
Singular. Durant l’ESO s’estudien una 
sèrie de matèries per tal que els alumnes 
assoleixin un seguit de competències bà-
siques: comunicativa, artística i cultural, 
matemàtica, aprendre a aprendre, d’au-
tonomia i iniciativa personal, interacció 
amb el món físic, competència digital i 
social.
• Batxillerat amb dues línies també i amb 
els itineraris següents: Científi c, Tecnològic, 
Social i Humanístic (es preveu oferir per 
al curs vinent el Batxillerat d’Arts Escè-

Escola Lleó XIII
C/ de Lleó XIII, 16-18, 08022
(Barcelona)
Tel.: 93 211 18 70 / 93.417.50.02
info@lleoxiii.com /
www.lleoxiii.com
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niques).
• Batxillerat vespertí, destinat als joves que 
volen continuar estudiant i, alhora, es volen 
continuar formant en l’àmbit de l’esport, la 
música i la dansa.
• Cicles formatius: des de l’any 2008 l’es-
cola ofereix cicles formatius esportius en 
diverses modalitats (esquí alpí, esquí de 
fons, surf de neu, salvament i socorrisme i, 
pròximament, futbol).

ALTRES
• Escola d’idiomes: creada a partir del se-
tembre del 2016, és una escola oberta no 
tan sols als alumnes de l’escola Lleó XIII. 
S’ofereix l’ensenyament de les llengües an-
glesa, francesa i xinesa. També som centre 
examinador oficial de Cambridge i ajudem 
a preparar els exàmens oficials B1, B2 i C1.
• Escola de suport: és un servei de classes 
particulars per a tots els cursos i matèries 
amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats 
de les famílies. El curs 2017-2018 ha aug-
mentat l’oferta amb professors titulars de 
la nostra escola.

El nostre ideari
La dedicació i la implicació de tot l’equip 
docent van encaminades a aconseguir que 
cadascun dels nostres alumnes, amb cons-
tància i esforç diaris, assoleixi una formació 
integral tant en l`àmbit acadèmic com per-
sonal. Som una escola que creiem en:
• L’aprenentatge de llengües estrangeres, 
per això els nostres alumnes cursen anglès, ja 
des de la llar d’infants, i, la llengua francesa 

a partir de cinquè de primària. Programem 
intercanvis i estades a l’estranger per fer im-
mersió lingüística amb l’objectiu d’aprofundir 
en l’aprenentatge, no només de la llengua, 
sinó també de la cultura del país amb el pro-
grama Erasmus. La nostra escola creu que 
la millora de la competència lingüística en 
aquestes quatre llengües és una demanda de 
la societat actual, ja que ens trobem en una 
societat dinàmica i global.
• L’aprenentatge a través de projectes (robò-
tica, tecnològic i científic, mediació, solidari, 
etc.) per estimular la capacitat de recerca i el 
treball en equip dels nostres alumnes.
• Els plans d’acollida per als alumnes 
nouvinguts, amb immersió específica a 
les llengües vehiculars de l’escola i en aules 
específiques per facilitar-los integració i 
adaptació com més aviat millor al curs 
corresponent.
• L’estimulació de la curiositat pel saber i 
l’experimentació de l’aprenentatge des de 
les edats més primerenques.
• La compaginació de disciplines com l’es-
port, la música o la dansa amb els estudis 
reglats: el nostre projecte Singular facilita 
aquesta possibilitat a les famílies que així 
ho vulguin. 
• L’educació per a la protecció medi-
ambiental. Som escola verda i soste-
nible reconeguda per l’Ajuntament de 
Barcelona. Estem inserits en el pro-
grama Escoles + Sostenibles/Agenda 
21. Impulsem diversos projectes: eco-
mobilitat, hort urbà, reciclatge de l’oli 
domèstic, etc.

• L’acompanyament personal i emocio-
nal d’alumnes que necessiten una atenció 
particular: seguiment acurat per part de la 
tutoria i del Departament d’Orientació 
Psicopedagògica amb més atenció directa 
personalitzada.
• El creixement intel·lectual dels nos-
tres alumnes per poder conviure en un 
món plural i divers: treballem disciplines 
a través de projectes concrets.
• Una preparació exhaustiva per conver-
tir-los en persones autònomes, compe-
tents i amb esperit crític.
• Una formació integral per donar-los un 
equilibri en la seva preparació tècnica, però 
alhora humana, cívica i solidària.
• La importància de la relació família-
escola. Fomentem l’esperit de família en 
la vida del centre generant un ambient 
d’alegria, afecte i confiança entre mestres, 
professors, alumnes i famílies. En aquest 
sentit, des de fa dos anys les delegades 
i delegats de curs són una nova via de 
participació, comunicació i col·laboració 
de les famílies amb l’escola. Dos pares 
i/o mares de cada classe, representants 
de la resta de mares/pares, es reuneixen 
periòdicament amb els tutors d’aula i la 
titularitat de l’escola per poder mantenir 
un feedback més proper i en un ambient 
agradable i de col·laboració mútua. En 
aquest sentit, també ens felicitem per la 
nova Associació de Famílies de l’escola 
Lleó XIII, que es va registrar el maig 
del 2016.

És per tots aquests aspectes que ens 
definim com una escola activa, dinà-
mica, plurilingüe, preparada per liderar 
projectes en el si del nostre centre que 
necessiten gran flexibilitat pedagògica, 
estructural i funcional; oberta a en-
tendre diferents realitats i necessitats 
individuals que abasten aspectes aca-
dèmics però també personals i socio-
culturals de cadascuna de les famílies 
que ens venen a trobar.

Creiem en una metodologia basada en l’ex-
periència, però també en el treball i l’estudi 
de les fonts del coneixement; apostem per 
les noves tecnologies, però sense deixar de 
banda altres eines més convencionals per 
donar el contrapunt d’equilibri que tota 
metodologia capdavantera necessita.

Ens avala l’experiència de més de 50 
anys en l’acompanyament i la prepa-
ració d’alumnes. g



24

LE
S 

N
O

ST
RE

S 
ES

CO
LE

S

FAPEL

Col·legi CreaNova
Learning by doing

Redacció

E s un centro educativo privado, 
de Infantil a Bachillerato, en 
Sant Cugat del Vallès, donde 
se pone en práctica el método 

Learning by doing o aprender haciendo, 
cada día, en cada situación y en todas 
las etapas educativas.

La Fundación NEC, titular del mismo, 
tiene un recorrido de diecisiete años en 
el ámbito de la renovación educativa. 
La metodología que, desde hace tres 
años, se ofrece en CreaNova ha sido 
desarrollada a partir de la experiencia 
de diferentes pedagogos y los conoci-
mientos científicos actuales acerca de 
los procesos de aprendizaje.

Cuenta con una línea para Infantil 
(45 alumnos en total) y Primaria (120 
alumnos en total) y dos líneas para 
Secundaria (160 alumnos). También 
ofrece diferentes bachilleratos empren-
dedores. La ratio profesor/alumnos es 
muy reducida, con una media de 1/10 
que, según el tipo de actividad puede 
variar, desde 1/1 hasta 1/20.

A diferencia de otros centros, los 
alumnos de Infantil no tienen un aula 
de referencia por curso, sino diferen-

tes espacios interiores y exteriores de 
juego-trabajo-aprendizaje, en los que 
pueden circular libremente, interac-
tuando con las diferentes propuestas 
permanentes de materiales didácticos, 
basándose en unas normas de com-
portamiento-relación-uso de dichos 
materiales, y tienen a su disposición 
un profesor de referencia en cada uno 
de esos espacios.

Cuando llegan al colegio, dejan su 
abrigo y su mochila en el lugar desti-
nado para ello y deciden si quieren ir 
a jugar-trabajar al exterior (arenero, 
mesas de agua, juego simbólico en la 
cabaña, la tienda, el teatro, estructu-
ras de motricidad…) o entrar en los 
espacios de construcción, materiales 
sensoriales, juegos de mesa, cuentos, 
pre-lectoescritura, pre-cálculo, etc. El 
profesor vigila los límites de conviven-
cia respetuosa, propone actividades, 
media en la resolución de conflictos 
y responde a las diferentes demandas 
del alumnado.

Hay unas rutinas que se repiten cada 
día y orientan a los alumnos en el 
tiempo, como la hora de la fruta, la 
hora de comer, la hora del cuento, etc. 

Partiendo de sus necesidades e intere-
ses, realizan elecciones acerca de dónde 
jugar, a qué, con quién, durante cuánto 
tiempo, si quieren escuchar el cuento, si 
quieren comer fruta, etc., y desarrollan 
su motricidad fi na y gruesa, se inician en 
el cálculo y la lectoescritura, aprenden a 
relacionarse entre sí y se hacen cada vez 
más autónomos en los cuidados básicos: 
comer, ir al baño, vestirse, etc.

Los alumnos de Primaria comparten 
algunos de los espacios de juego y apren-
dizaje con los de Infantil, en algunos 
horarios, pero tienen otros ambientes 
exclusivos para sí mismos y distintas 
dinámicas de organización del día a día. 
Según el grupo en el que están, que en-
globa varios cursos, tienen diferentes 
compromisos de trabajo. Por ejemplo, 
participar en algunos de los talleres o 
clases que ofrecen los profesores a lo 
largo de la semana y que abordan dife-
rentes contenidos curriculares de una 
manera práctica o preparar presentaci-
ones sobre un tema que les guste para 
algunos de sus compañeros, presentaci-
ones que harán de público. 

Al final de Primaria, comienzan a re-
alizar también proyectos de investiga-

Col·legi CreaNova
Ctra./ de Rubí, 90-100, 
08174, Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
Tel.: 93 252 61 61 
www.collegicreanova.org / 
info@collegicreanova.org



25

LE
S 

N
O

ST
RE

S 
ES

CO
LE

S

FAPEL

ción, propuestos por el profesorado o 
inventados por ellos mismos.

La toma de decisiones y responsabi-
lidades tiene un papel importante, así 
como la vivencia de las consecuencias 
derivadas de esas decisiones o del in-
cumplimiento de los compromisos o de 
las normas de convivencia y relación. 
Hay un seguimiento muy personali-
zado de los tutores para acompañar al 
alumno en el proceso de aprendizaje y 
orientarlo cuando lo necesite.

A lo largo del ciclo, van asumiendo 
nuevas responsabilidades y partici-
pando del proceso de autoevaluación. 
Aprenden también a trabajar en grupo, 
basándose en experiencias prácticas y 
en las asambleas en las que viven la 
pertenencia a un grupo, el cual tam-
bién tiene sus necesidades y toma sus 
decisiones. Los alumnos asumen roles 
de moderador, secretario... para una 

maduración de la inteligencia emoci-
onal y social.

En Secundaria y Bachillerato conti-
núan con un aprendizaje basado en las 
experiencias prácticas y el desarrollo 
de su autonomía, así como en la toma 
de decisiones y asunción de responsa-
bilidades y compromisos con su propia 
formación y con sus compañeros, cu-
ando se trata de un trabajo en equipo. 
Conocen los contenidos curriculares 
que deben desarrollar y se organizan 
semanalmente para trabajarlos, en los 
talleres ofrecidos por los diferentes 
especialistas, proyectos de investiga-
ción, presentaciones y exámenes de 
autoevaluación. 

Cada alumno desarrolla su propio iti-
nerario y aprende así a organizarse, de-
sarrollando su iniciativa y creatividad. 
Un planteamiento mucho más exigente 
para ellos que asistir a unas clases pro-
gramadas, que les permite, además de 
adquirir unos conocimientos, alcanzar 
una solvencia personal que les acom-
pañará en cualquier estudio posterior 
o experiencia laboral.

Se da un aprendizaje muy transversal, 
en el que, por ejemplo, a través del 
teatro, aprenden historia, literatura, 
idiomas…; en el espacio de robótica y 
programación aprenden también física 
y matemáticas, y en talleres de cocina, 
química. Esto permite que haya una 
comprensión real de lo aprendido y 
encontrarle un sentido, desde la apli-
cación práctica.

Los alumnos y sus familias, en general, 
valoran muy positivamente la experien-
cia en CreaNova, aunque es cierto que, 
al principio, les cuesta, sobre todo a los 
padres. Se trata de una metodología poco 
conocida todavía en nuestro entorno y 
esto genera la inquietud de si los alumnos 
aprenderán realmente todo lo que nece-
sitan, lo que se exige a nivel curricular.

Solo es cuestión de vivirlo, de Learning 
by doing, de darle un tiempo, para darse 
cuenta de que, así, el aprendizaje va más 
allá del currículum y de responder correc-
tamente en un examen, que la curiosidad 
de los alumnos no se muere y todo su 
potencial de creatividad, iniciativa, seguri-
dad en sí mismos puede desarrollarse, con 
las dificultades y el esfuerzo que forman 
parte ineludible de los procesos de apren-
dizaje, pero brindando una satisfacción 
y un gusto por aprender. g

La toma de decisiones y 

responsabilidades tiene 

un papel importante, así 

como la vivencia de las 

consecuencias derivadas 

de esas decisiones 
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Llibres i webs

El bosque pedagógico
Autor: José Antonio Marina
Editorial: Editorial Ariel

La educación no es un ámbito esta-
ble, porque es el rompeolas de todas 
las contradicciones sociales, políticas 
y económicas, sobre todo en untiempo 
acelerado e incierto como es el nuestro.  

Por eso, el mundo educativo padece una avalancha de concep-
tos, teorías, modelos pedagógicos, que pugnan por resolver 
los problemas, y que están provocando confusión e incluso 
movimientos autodefensivos de rechazo entre los educadores 
y padres. Este libro nos ayuda a orientarnos en todo este es-
peso bosque para encontrar el mejor camino. Es una revisión 
de lo que está pasando y de lo que está por venir que incluye 
además un diccionario de la nueva pedagogía, herramienta 
que resultará imprescindible para padres y profesores. g

De mayor quiero ser feliz: 
6 cuentos cortos para 
potenciar la positividad y 
autoestima de los niños

Autora: Anna Morató García
Editorial: Anna Morató García

 Educar per estimar la vida
Autora: Eva Bach
Editorial: Plataforma

Els nens i els adolescents necessi-
ten dues coses per tenir ganes de fer 
alguna cosa bona amb la pròpia vida: 
sentir-se estimats i sentir que la vida és 
bonica i val la pena, malgrat tot.

Necessiten mares, pares i mestres enamorats de la vida, que 
encenguin l’alegria de ser i de viure en el cor dels fi lls i dels 
alumnes.Educar per estimar la vida i estimar la vida per edu-
car. Aquest és el lema que ens proposa l’autora en aquest text 
lluminós, valent i tendre, que encomana amor a la vida i ale-
gria per educar. 

Trobareu més llibres d’Eva Bach a la seva web: 
https://www.evabach.cat/publicacions/. g

alguna cosa bona amb la pròpia vida: 
sentir-se estimats i sentir que la vida és 
bonica i val la pena, malgrat tot.

Un libro con 6 cuentos para potenciar la positividad y 
autoestima de los niños. Porque ser feliz no solo es estar 
contento cuando las cosas van bien. Un libro para padres, 
abuelos, profesores y cuidadores. g

Equipo Educativo 
Pacto por la educación en equipo
http://www.equipoeducativo.com

Sabemos que con la educación se en-
riquece toda la sociedad. Y sabemos 
que para que la educación funcione 
es necesario trabajar en equipo.

El Pacto por la educación en equipo quiere propiciar la 
reflexión de madres, padres y profesores sobre la con-
veniencia de trabajar juntos por un mismo sueño: una 
mejor educación en la que todos colaboremos juntos. Sa-
bemos que lograremos mejor estos objetivos si colabora-
mos juntos, nos apoyamos, nos escuchamos, resolvemos 
nuestros desacuerdos mediante el diálogo. g

Guía de Orientación Profesio-
nal Coordinada
Manual práctico para una 
orientación de calidad en el 
ámbito educativo
https://www.fundacionbertelsmann.
org/es/home/publicaciones-raiz/
publicacion/did/guia-de-orientacion-
profesional-coordinada-1/

Con esta obra, descargable gratuitamente desde la web 
de la fundación Bertelsmann, se sientan las bases para 
colaborar en el desarrollo de un sistema de orientación 
profesional coordinado y de calidad con el apoyo y la 
cooperación de agentes educativos, empresas y otras ins-
tituciones. El objetivo es desarrollar un sistema que pon-
ga en valor las cualidades, el talento y las competencias 
de cada alumno y ofrezca una visión actualizada de las 
necesidades concretas del mercado laboral. g

http://www.equipoeducativo.com

Sabemos que con la educación se en-
riquece toda la sociedad. Y sabemos 

Guía de Orientación Profesio-
nal Coordinada
Manual práctico para una 
orientación de calidad en el 
ámbito educativo
https://www.fundacionbertelsmann.
org/es/home/publicaciones-raiz/
publicacion/did/guia-de-orientacion-
profesional-coordinada-1/






