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H

a arrencat el curs, fa uns dies
ja, però el que no arrenca és
la política educativa. Bé,
potser sí, hi ha una clara
política del Departament d’Ensenyament que no es podria qualificar ni de
política ni d’educativa. Es tracta del
setge sectari contra moltes famílies que,
a dreta llei, volen triar l’ensenyament
que volen per als seus fills en escoles
d’iniciativa social, és a dir, les escoles
concertades.
Ens sembla evident, curt i ras, que les
instruccions semblen clares en relació
amb això: a la concertada, ni aigua. I
així, mentre hi ha escoles de titularitat
pública que han d’incrementar ràtios
malgrat l’oposició dels directors i del
professorat, a la família que vol una
concertada no se li permet, i es passa
per sobre de la declaració dels drets
humans (art. 26) i el dret fonamental
de les famílies de triar l’educació que
volen per als seus fills. Per cert, que
aquesta declaració universal no diu
res sobre la zonificació, les ràtios o la
planificació del Departament.
Alhora, el Síndic de Greuges intenta
fer un pacte contra la segregació escolar. Perfecte, som-hi tots, perquè
l’èxit escolar de tots els alumnes és
un objectiu de tots, i hauria de serho independentment del lloc on sigui
l’escola, de l’origen de l’alumne, del
capital sociocultural de la família, etc.

EDITORIAL

Els concerts, de nou
lies discriminades que confien en les
escoles concertades, la segregació no
es podrà solucionar de soca-rel, posant només unes mesures cosmètiques
que acontentaran certa parròquia del
Síndic o del conseller, però que no resoldran res de res a llarg termini. La
LEC exigeix el 6% del PIB.
Veiem amb gran preocupació com es
perjudica uns ciutadans per justificar
que d’altres (potser, no és segur) en
surten beneficiats, quan els principis
de llibertat d’ensenyament (la llibertat d’elecció de centre per part de les
famílies, la llibertat d’establir escoles
diferents de les de titularitat estatal,
la gratuïtat real de la plaça escolar)
són els que fan l’èxit de l’alumnat i del
país, sempre que els recursos siguin
suficients però especialment estiguin
ben administrats.
Amb aquest tema, no es fa política
educativa, sinó que es polititza l’educació. I quan demanem tots que la
política surti de les aules, volem que
surti de debò, i que entre altres coses no s’ideologitzi el dret dels pares
i dels alumnes a rebre l’ensenyament
que vulguin amb diferents excuses
que cada partit exposa com a ineludibles. La igualtat, en llibertat i diversitat, ha de ser en tot i per a tots. g

Però si un dels principis fonamentals,
i la primera mesura efectiva, no és la
millora del finançament del sistema,
de tot el sistema, també de les famí-
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Innovació pedagògica?
Redacció

H

em assistit durant els darrers
anys a innumerables sessions de
formació, de promoció i de difusió de les grans bondats sobre
els avenços en la pedagogia. Tot el món de
l’ensenyament està mobilitzat i conjurat cap
a un canvi de millora. Uns, guiats per algunes
institucions internacionals, ens insisteixen en
l’utilitarisme i l’ocupació laboral futura dels
nostres fills. I no els falta raó. Al final, a més
d’esdevenir bones persones i ser feliços, els
caldrà guanyar-se la vida d’alguna manera.
Altres, també sota el guiatge d’institucions, ens proposen tot un seguit de noves
formes d’aprenentatge, també necessàries i útils, però que, sovint, obliden el coneixement i posen l’èmfasi només en les
competències o l’educació emocional. A

vegades només parlen d’educació 360º,
de transformar, d’innovar, de renovar, de
repensar i tantes altres expressions que
impliquen un moviment de canvi.
De tot tenim, de tot trobem. Però, finalment, sembla que hom torni als orígens, al sentit comú, i veiem que sota
de la majoria de propostes es valoren
aspectes com l’alumne, el fet educatiu,
l’aprenentatge, l’avaluació i els resultats,
la implicació de la família, la formació
del professorat, la dotació de recursos
i el millor finançament de tot el sistema. També n’hi ha que, a més, valoren
la família, l’educació integral de les persones, així com, particularment, els coneixements, la lectura, l’escriptura, les
llengües i les ciències.

En aquest número hem pensat proposar
a alguns líders de l’educació que reflexionin sobre la innovació educativa per
donar un bon ventall d’opinions i experiències reals. Gregorio Luri, la Mare
Montserrat, Teresa Martínez i Pepe
Menéndez ens han donat la seva visió
personal i institucional de la innovació o
renovació pedagògica. Amb ells mirem
d’entendre què és essencial i què és accidental segons la seva expertesa.
També hem convidat a participar-hi persones vinculades al moviment escolanova21, però no han tingut temps per fer
cap aportació. En qualsevol cas, agraïm a
tots els que heu mostrat interès per participar-hi i, especialment, a aquells que un cop
més ens heu fet arribar la vostra veu. g

Preguntem als experts
Entrevista a Madre Montserrat del Pozo

M

adre M ontser rat del
Pozo es la directora del
Colegio Montserrrat
de Vallvidrera, donde
ha instaurado con éxito las teorías
de Howard Gardner en el ámbito
educativo.
¿Qué entiende por innovación o por renovación pedagógica?
Innovación, renovación, son palabras que
afortunadamente están hoy muy presentes en la sociedad y especialmente en el
ambiente educativo. Nadie duda de que el
mundo y con él la sociedad cambia siempre, más o menos aceleradamente. Basta
recordar muchos elementos de nuestra sociedad de hace cincuenta años y verlos hoy.

Y, sin embargo, la verdad es que era extraño
que precisamente la educación, que es para
la vida que no se detiene, se mantuviera estática. El cambio era y es necesario. Hoy ya
es casi sentir general y los términos innovación o renovación pedagógica son habituales. Es mucho lo que se ha escrito sobre
ello. Yo estoy convencida de que la verdadera innovación o renovación pedagógica
es amar a cada alumno. Y la razón es muy
sencilla. Cuando cada alumno es significativo, cuando se lo conoce y se le quiere,
fácilmente se convierte en protagonista de
su aprendizaje, ya que se busca la manera
de descubrir su ritmo, de ayudarle a sacar
lo mejor de sí mismo, de ofrecerle el mayor
número de posibilidades para desarrollar
sus múltiples inteligencias… No digo que
todo esto no se hiciera hasta ahora, pero
sí que se atendió con mayor preferencia al
currículo, a las necesidades que surgieron
después de la revolución industrial y curiosamente cuando cada niño es diferente, el
sistema educativo quería que aprendieran
todos lo mismo, de la misma manera y en
el mismo tiempo. Un poco contradictorio,
sin duda. La innovación comienza por po-

ner en el centro al alumno. Es una nueva
mirada que pone en marcha una nueva
manera de educar.
¿Qué la llevó a promover una renovación
pedagógica?
La preocupación por los datos que reflejaban el fracaso escolar, es decir, la
comprobación de que muchos alumnos
abandonaban muy pronto el estudio, desilusionados, la desmotivación por aprender, me preocupaba desde los años 90.
Había que encontrar una respuesta. La
inquietud me llevó a buscar en el mundo
las mejores escuelas que habían conseguido soluciones eficaces y afortunadamente
encontré respuestas que me parecieron
muy válidas. Los cursos con Glenn Doman en Filadelfia me mostraron la necesidad de comenzar cuanto antes, convencimiento corroborado por los resultados
de los estudios sobre el cerebro, y por esto
inicié en el Colegio la estimulación temprana en un ya lejano 1994. Después, un
curso con los Hnos. Johnson and Johnson
me ayudó a llevar a la práctica con rigor
y eficacia el aprendizaje cooperativo, y

los estudios en Harvard, el conocimiento
de Howard Gardner y la profundización
en su teoría de las inteligencias múltiples
marcaron un inicio en las grandes transformaciones que iniciamos en el Colegio
Montserrat. A partir de ahí no hemos dejado de investigar y de crecer.
¿En qué ha consistido dicha renovación?
Fueron muchos años de reflexión, de estudio, de avanzar juntos todo el Equipo Directivo en el Colegio, que desde el primer
momento pasó de ser un lugar donde se
enseña a ser un espacio donde todos aprenden, una verdadera comunidad de aprendizaje. Comenzar a aprender juntos nos llevó
a ir más allá de los límites físicos de nuestro
Colegio y, al contactar con los mejores centros educativos del mundo, fuimos aprendiendo de sus experiencias y valorando su
eficacia en nuestro Centro. Poco a poco se
fue creando en el claustro de profesores la
“visión compartida” de la que habla Peter
Senge (“La Quinta Disciplina”) que hizo
que, mientras buscábamos lo mejor para
nuestros alumnos, fuéramos también creciendo como maestros. Desplazar la mirada sobre la enseñanza para centrarla en el
aprendizaje fue el cambio que nos llevó a
redefinir el aprendizaje y buscar la mejor
manera de hacerlo llegar a cada alumno.
Desde la profundización en la teoría de las
inteligencias múltiples iniciamos las cuatro
grandes transformaciones en el Colegio
Montserrat.
La primera transformación que llevamos
a cabo fue la del currículo. Convencidos
de que se enseña para la vida y no para la
escuela, como ya afirmaban los clásicos, comenzamos por revisar los contenidos curriculares, la forma de presentarlos y la manera de involucrar de manera activa tanto a
los profesores como a los alumnos. Nos parecía muy importante conseguir que todos
los alumnos fueran capaces de dar razón de
lo aprendido, saber el porqué, opinar sobre ello y transferirlo a situaciones nuevas.
Transformar el currículo nos supuso una
manera diferente de presentar los contenidos exigidos por la Ley de Educación y
nos animó, porque así lo permite la misma
Ley, a incluir nuevas materias, adecuadas
a las exigencias de la sociedad y a las inquietudes del alumnado. Un nuevo currículo propició un cambio de metodologías.
El aprendizaje cooperativo, las rutinas de
pensamiento, los proyectos de comprensión, el pensamiento crítico y creativo y el

trabajo por workshops fueron haciéndose
habituales en el Colegio y nos forzaron a
cambiar la evaluación. Nos decidimos por
la evaluación por evidencias, siguiendo
la afirmación de H. Gardner, quien ya en
1993 decía que para que una evaluación
fuera autentica tenía que darse en un contexto, de la misma manera a como ocurriría
en situaciones de prácticas laborales, donde
lo que ha de hacer el aprendiz es demostrar
con hechos su capacidad de llevar a cabo
un trabajo determinado. Una evaluación
continua y amplia, porque se lleva a cabo
dentro y fuera de las aulas, es una evaluación que requiere la observación diaria y
directa y que se ayuda de un intercambio de
opinión con el propio alumno y con otros
profesores. Es decir evaluación no tanto
del aprendizaje como para el aprendizaje.
El uso del portafolio como instrumento
de evaluación nos es una herramienta muy
válida. A partir de estas transformaciones
el papel del profesor, del maestro, ha ido
cambiando necesariamente. El profesor ha
pasado a ser un guía, un tutor, un entrenador de cada alumno, al que debe conocer y
valorar para acompañarlo. Y el alumno es
el verdadero protagonista de su aprendizaje. Todo ello nos llevó a una transformación total de la organización e incluso de
los espacios dedicados al aprendizaje, que
ha salido de las aulas para encontrar nuevos
ámbitos.
¿Cómo la están implementando?
Decidirse a comenzar la innovación fue
entrar en un camino que constantemente nos iba abriendo nuevos horizontes y
seguimos en ello. Afortunadamente, una
transformación exige la siguiente, se van
dando a la vez y es verdad que se aprende
hoy para no se sabe qué mañana; por esto y
porque la enseñanza es algo muy vivo, hay
que ir “haciendo el avión mientras se vuela”. Tal como dije, comenzamos una tras
otra las cuatro grandes transformaciones
que siguen estando vigentes y vivas, lo que
quiere decir que hemos seguido estudiando, reflexionando, evaluando, corrigiendo,
ampliando, aportando todo lo que nos parece adecuado en este momento para los
alumnos. La innovación es un proceso vivo
que pide reflexión constante, trabajo conjunto, visión de futuro, así como compromiso y entusiasmo de todos.
¿Qué ejes están poniendo en práctica o
quieren impulsar más?
Después de más de 20 años de haber ini-

ciado el cambio educativo, y siempre con
la mirada puesta en el alumno, en nuestro
Proyecto Educativo —que hoy también
se lleva a cabo con éxito en muchos colegios de España, Latinoamérica, Indonesia y Australia, en nuestros colegios de
Camerún (África)— hemos comprobado
la importancia de comenzar muy pronto
en la educación, por los resultados de los
estudios sobre el cerebro, que ponen de
manifiesto la importancia de la estimulación temprana que favorece su buena
organización neuronal. A partir de ahí el
trabajo por proyectos, la interdisciplinariedad de los mismos, los diversos ámbitos de
aprendizaje, el uso de metodologías activas, la gamificación, la personalización del
aprendizaje…, todo avanza a la vez porque
el aprendizaje, como la vida, no se mueve
nunca por compartimentos estancos. Es
prioritaria la formación permanente del
profesorado.
En realidad siempre priorizamos al alumno, sin olvidar que los profesores también
son los protagonistas, no tanto en cuanto a
la transmisión del conocimiento, sino para
generar las condiciones para que este se
produzca en el alumno. Su profesionalidad,
sus ganas de aprender y de ser un investigador en el aula es lo que hace mejor el
aprendizaje. Cuando un alumno es capaz
de captar que el colegio, además de contenidos de matemáticas y lengua, física y
biología…, le da confianza, seguridad y
cariño, es un síntoma de que el centro va
bien. Por esto se necesita el trabajo conjunto, el aprendizaje cooperativo, que es
lo que genera el entusiasmo grupal y hace
que haya un buen ambiente en el centro. El
alumno es protagonista porque es el centro
del aprendizaje, pero el profesor hace que
ese protagonismo sea real, cuando ve que
ilusiona con el proyecto que lleva a cabo.
¿Qué resultados han obtenido a fecha de hoy?
La verdad que muchos y muy satisfactorios. Los primeros alumnos que se beneficiaron de nuestro Proyecto, con los que de
alguna manera crecimos juntos en la innovación, hoy graduados en diferentes universidades y graduados también en su vida,
nos ofrecen el gozo de ver que el Proyecto
no solo es válido, sino además muy potente.
Un 100% nos manifiesta la gratitud por los
buenos resultados obtenidos y por su crecimiento humano en valores y competencias.
A nivel académico los resultados son muy
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buenos. Si nos fijamos en las calificaciones
obtenidas en las PAU, EBAU, de estos últimos cursos el 97,8% de los alumnos han
obtenido la calificación que les ha permitido comenzar la carrera elegida. Y si escuchamos sus comentarios cuando vuelven
al colegio o escriben al llegar a la universidad, a una escuela profesional, nos queda
evidente que llevan una excelente preparación, porque todos la subrayan junto con la
gratitud y nos alegra escuchar que buscan
cómo mejorar la sociedad en la que viven,
a partir de sus respectivas carreras. Que los
alumnos actuales lleguen cada día al colegio contentos, con ganas de aprender, que
disfruten y se les haga corta la jornada ya es
un buen resultado.
¿Cuáles cree que serán los próximos
retos?
No es difícil pensar que van a seguir los retos, porque van a seguir los cambios. Vivimos un momento de transición muy bueno, como otros que ha vivido la historia, es
verdad, pero este, precisamente porque es
el nuestro, es único. Creo que las aulas van
a desaparecer, porque ya son caducas en sí
mismas, en cambio los colegios no, aunque
seguro que serán muy diferentes. Personalmente veo una escuela fuera de la escuela,
las palabras “colegio” y “escuela” simplifican
demasiado. Veo más adecuados unos ámbitos de aprendizaje, donde el alumno, sobre todo en secundaria, es el que va a buscar
los posibles proyectos y lo que necesita para
ellos, si me permite la comparación, tipo
“supermercado”. Serán lugares donde habrá mucha oferta y donde cada uno podrá
buscar lo que quiere, lo que necesita, lo más
adecuado. Los proyectos se generarán en el
colegio, con el profesorado, alumno y tutor,
pero luego el ámbito de aprendizaje podrá
ser perfectamente fuera de la escuela. Hablo de cambios en secundaria y ahí incluyo
el bachillerato. Este último tiene que cambiar, ha de poder dar mejores respuestas sociales incluso en el campo empresarial pero,
para ello, lo que creo que tiene que cambiar
mucho más es la universidad. No se puede
dar autonomía en el Bachillerato para que
lleguen a una universidad donde los proyectos son totalmente cerrados y donde, en
general, apenas ha cambiado nada. Pienso
que tanto la educación infantil como la primaria van a seguir con estímulos y dinamización en las aulas, pero la secundaria y, por
supuesto, la universitaria es la que veo más
cambiante y ojalá sea así. El reto, por tanto,
está en cómo dar respuesta a alumnos que

trabajarán por proyectos, que descubrirán
sus intereses, sus “pasiones”, y que irán al
colegio solo cuando necesiten consultar lo
que trabajan fuera de él. Y el reto está en
que haya un profesorado preparado adecuadamente para ello, un profesorado que
no deje nunca de seguir formándose. Otro
reto es que todos los centros, los pueblos
y las ciudades se conviertan en verdaderos
ámbitos de aprendizaje para los alumnos.
Hoy la sociedad del conocimiento es una
sociedad del aprendizaje, que va a seguir
generando cambios muy significativos a
nivel social. Y esto no es un reto a largo
plazo, esto lo veo muy rápido. Estoy convencida de la necesidad de implicar más a
toda la comunidad educativa, porque nadie
debe quedar excluido del aprendizaje. Todos los alumnos tienen que ir adelante, hay
que favorecer que todos aprendan, los unos
de los otros, porque hay que ser capaces de
generar un país distinto. Y estoy convencida de que, hablando de cambio y de innovación, la que tiene futuro es la educación,
porque es la que trabaja el futuro desde el
presente. Yo soy muy optimista con todo lo
que ya se está haciendo. He visto claustros
enteros de profesores formándose para ello
con entusiasmo y dedicación en España, en
Chile, en México, en Uruguay, en Paraguay,
en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en
Camerún, en Perú. Qué bien lo ha dicho el
papa Francisco que acaba de afirmar a los
miembros de la fundación “Gravissimum
Educationis” Solo cambiando la educación,
se puede cambiar el mundo”. Y añadió tres
sugerencias: “Hacer red para poner juntos
los saberes, las ciencias y las disciplinas para
afrontar los retos de la interdisciplinariedad,
… hacer de la escuela comunidad educadora
en la que docentes y estudiantes no estén relacionados solo por un plan didáctico, sino por
un programa de vida y de experiencia…, sin
dejarse robar la esperanza…, haciendo eficaces
los proyectos educativos por su identidad, calidad y teniendo como objetivo el bien común”
(25 de junio de 2018).
Si hablamos de educación personalizada
o de atención a la diversidad, ¿podemos
hablar de renovación pedagógica si no
contemplamos a todos los alumnos, cada
uno con su diversidad?
Claro que no. Pienso que hay que comenzar por distinguir entre la atención a la
diversidad y la educación personalizada.
Educar en y para la diversidad desde las
nuevas propuestas que este término ha ido

alcanzando en los últimos tiempos, especialmente bajo la perspectiva de la educación inclusiva, defiende que las escuelas
deben ser para todos, que ningún alumno,
sean cuales fueren sus características, debe
ser excluido de la escuela ordinaria. Está
muy bien, pero la educación personalizada
es otra cosa. Hay quien cree que, por haber
matriculado en un aula algún alumno con
alguna dificultad o algún alumno extranjero, ya está en la línea de la renovación, porque piensa que ya atiende a la diversidad y
nada más lejos. No basta la atención a la
diversidad, la personalización del aprendizaje es mucho más y, a mi parecer, esta es
urgente. No hay dos alumnos iguales, toda
persona es única e irrepetible. No se puede
educar “en serie” hay que educar “en serio”.
La pedagogía solo tiene sentido si es para
el alumno, ¿cómo no tenerlo en el centro,
amarlo y ofrecerle el ritmo adecuado para
su aprendizaje personal, cómo no adecuar
el contenido del currículo a cada uno, sin
rebajar nada y ampliando lo que sea conveniente? El aprendizaje personalizado
supone una orientación del proceso formativo de cada uno de los alumnos, dando
importancia a lo personal para facilitarle el
desarrollo de todas sus potencialidades. A
partir de un diagnóstico personal dinámico, profesor y alumno determinan el camino a recorrer en el aprendizaje. Se plantea
siempre un proyecto de mejora personal
asequible y respetuoso con el propio ritmo. Fundamental por supuesto es el asesoramiento personal constante junto con
la evaluación formativa, ya que se evalúan
conocimientos, intereses, habilidades y, sobre todo, los procesos de aprendizaje para
poder avanzar. Se trata de un aprendizaje
que algunos han llamado “relacional” porque consigue que el alumno relacione todo
lo aprendido y sepa además extrapolarlo a
otras realidades de su vida y de su entorno. Es decir, pienso que es un aprendizaje
basado en el desarrollo de las capacidades,
potencialidades y talentos de cada alumno,
un aprendizaje que facilita “sacar lo mejor de cada uno” e inicia un camino para
un aprendizaje permanente. Si vamos a
la etimología de la palabra educación que
procede del latín “educere”, “sacar”, la educación personalizada refleja este contenido,
porque ayuda a manifestar externamente
lo que se produce dentro. Sócrates estaría
muy contento. g

Innovació pedagògica: preguntem als experts

Entrevista a Josep Menéndez
Josep Menéndez és comunicador i assessor pedagògic internacional d’institucions educatives a Europa i Llatinoamèrica i té una experiència de quasi quaranta anys a tots els nivells de l’ensenyament. Ha estat membre de l’equip
de direcció de Jesuïtes Educació a Catalunya, que va impulsar el projecte de transformació educativa Horitzó 2020.
tard, vaig ser el director del Joan XXIII de
Bellvitge. Per mi tot això va ser un canvi i
em va fer preguntar-me com és que oferim a tothom el mateix producte. Venia
d’un centre on tothom tenia la vida més o
menys arreglada, però, a Bellvitge, la meva
lluita era que alumnes d’excel·lents no deixessin el batxillerat per treballar a qualsevol
lloc. Totes aquestes raons, d’alguna manera,
són les que em van empènyer a un projecte
com el de l’Horitzó 2020.

Q

uè entén per innovació o per
renovació pedagògica?.
Aquí hi ha una disquisició
academicista. Per al sector
empresarial, per exemple, la innovació
és la solució a un problema, aporta una
millor eficàcia i un abaratiment de costos. En el món educatiu l’abaratiment
de costos és l’estalvi en fracàs i abandonament escolar. Així doncs, la innovació és trobar una solució diferent a
un problema que tenim, que és la connexió dels alumnes amb l’aprenentatge.
Quant a la renovació, jo no diria que
ara vivim en un moment de renovació pedagògica, sinó de transformació.
La renovació va tenir sentit durant la
primera meitat del segle XX, moment
en què l’esquema del procés d’ensenyament-aprenentatge no requeria processos de transformació tan profunds.
Ara estem en una situació completament diferent. Els experts diuen que
l’any 2050 la majoria d’activitats que
avui en dia considerem exclusives per
a humans les faran màquines. I, el més
important, els infants que tenim ara a
l’escola seran els adults d’aquest món.
Cal entendre que no resoldrem tots
aquests reptes renovant o canviant petites coses, sinó transformant el procés
d’ensenyament-aprenentatge.

Per tal de poder aprendre
i adquirir coneixements,
és molt important que la
persona tingui una bona
autoestima.
Antecedents: què el va portar a promoure una renovació pedagògica?
Parteixo de la base que tinc experiència
com a alumne i com a professor. Com
alumne, vaig veure que les coses que
tenien a veure amb el món quotidià eren
les que de debò em feien connectar i
voler aprendre. Per això és important
que cada alumne identifiqui com aprèn
i, d’aquesta manera, pugui gaudir de la
diversitat metodològica. Com a professor, vaig començar donant classe de
literatura a Formació Professional (FP)
l’any 1981. Durant aquell període em
vaig adonar que, per tal de poder aprendre i adquirir coneixements, és molt
important que la persona tingui una
bona autoestima. Els alumnes arribaven
a la FP amb molt poca confiança en si
mateixos, la majoria consideraven que
no valien prou. Després vaig començar
a treballar al Sant Ignasi de Sarrià i, més
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En què va consistir aquesta renovació?
Horitzó 2020 és el projecte d’innovació
més gran i potent en què he participat.
Va començar amb una inquietud, que no
era el nivell acadèmic dels alumnes, sinó el
projecte vital que els estàvem oferint. Fins
llavors, semblava que l’objectiu principal
era formar estudiants amb un nivell acadèmic molt alt, sense ajudar-los a ser millors
persones. El nostre neguit era si realment
els estàvem formant per ser conscients,
compassius i amb les competències necessàries per afrontar un món que ve absolutament desconcertant. Per engegar el procés,
vam tenir clar que el canvi havia d’anar
acompanyat d’un alt grau de compromís.
Vam iniciar un procés de participació, en què

L’abaratiment de costos és
l’estalvi en fracàs i abandonament escolar.
preguntàvem als alumnes, a les famílies i als
professors en quin tipus d’escola somiaven.
També vam tenir molt clar que el canvi havia
de tocar tots els elements del sistema: currículum, organització del professorat, dels
espais, dels alumnes, etc. I, sobretot, vam
tenir clar que Horitzó 2020 era un canvi
de mirada. Cada institució busca els seus
fonaments ideològics, i nosaltres diem que
el mateix Sant Ignasi, quan té la revelació a
Manresa del riu Cardener, el mira, però no
el veu amb els ulls de sempre, sinó que el
veu com a metàfora de la humanitat. I això
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li fa canviar l’acció, que és exactament el que
buscàvem nosaltres.
Com la van implementar?
El procés d’implantació el vam plantejar
en xarxa i en tres escoles que diferissin
socioculturalment. Vam començar amb
unes experiències pilot de dos anys que,
posteriorment, vam revisar i avaluar. Per
fer aquesta prova inicial, vam demanar a
escoles que es presentessin com a candidates per aplicar el projecte de 5è de
primària a 2n d’ESO. Detectàvem que
aquesta etapa, que vam anomenar l’anell,
era clau, ja que els alumnes tenen crisis
molt profundes quan passen a l’ESO. De
sobte, es veuen com sols, com abandonats.
Hi ha gent que pensa que això convé,
perquè els ajudarà a créixer i perquè així
aprendran, però el cert és que ningú aprèn
a cops de bastó.
Vostè coneix diversos sistemes educatius
del món i col·labora amb diverses xarxes
que volen fer canvis en l’educació. Quins
creu que són els reptes dels centres que
volen impulsar aquests canvis?
Al final, el que se’ns planteja és un repte
de societat. Hi ha un gran desig de canvi a
tot arreu, perquè els avenços tecnològics i
la transformació social travessa tot el món.
El gran repte de les escoles que volen fer
canvis és focalitzar bé la fita, que no es
limitin a qüestions tècniques. Al final, no
ens podem quedar amb aplicar només
instruments de canvi, com l’aprenentatge
basat en problemes o el treball per projectes. El que cal fer és identificar l’objectiu
del canvi, on es vol arribar, i, a partir d’aquí,
triar l’instrument que més ens convingui.
Primer potser te’n funciona un però, un
cop transcorregut un temps, t’adones que
ja no et serveix i que cal fer-ne servir un
altre. En el fons, el gran repte és tenir clar
quin volem que sigui el propòsit de l’educació en el context que vivim, tenint en
compte els reptes de la societat que hauran
d’afrontar els alumnes que tenim ara.

El gran repte de les
escoles que volen fer
canvis és focalitzar bé la
fita, que no es limitin a
qüestions tècniques.

Una escola sola no pot fer
la transformació, perquè
els reptes són excessivament grans i excessivament potents.
Quins eixos estan posant en pràctica aquestes xarxes i aquests centres?
Com deia, hi ha una tendència, que des del
meu punt de vista no és l’adequada, que és
deixar-se portar per l’orientació dels projectes
tècnics, com que el més important de tot és
l’instrument o la tècnica que s’utilitza. En
canvi, sí que veig un conjunt d’iniciatives
que tenen a veure amb la profunditat de preguntes com “on volem arribar” o “què volem
aconseguir”. Això va lligat a dues qüestions
que em semblen molt importants; l’escola inclusiva, el dret de tothom a tenir una
preparació i uns coneixements mínims; la
igualtat de gènere, el gran esclat del nostre
segle. Jo crec que tot això s’ajunta en una
visió de la dignitat i els drets humans, que
està sobrepassant moltes institucions.. A
més, hi vull afegir un tercer element: tots
aquests canvis s’estan treballant en xarxa.
Una escola sola no pot fer la transformació,
perquè els reptes són excessivament grans i
excessivament potents.
Quins resultats van obtenir en la seva experiència i en les que coneix arreu del món?
Quan vam fer la primera revisió del projecte,
vam identificar tres elements positius: l’adquisició de competències de treball en equip
per part dels alumnes, la creativitat i que ha-

víem aconseguit una millora d’atenció a la
diversitat. També vam veure que el projecte
va atraure molts alumnes amb dificultats i, tot
i això, aconseguíem mantenir uns nivells acadèmics alts. Altres projectes que conec estan
molt relacionats amb l’interès dels alumnes
per l’aprenentatge i el coneixement. Fins i
tot sé d’algunes iniciatives que van començar
perquè els alumnes es van rebel·lar, amb l’aliança d’alguns professors, contra el sistema de
la seva escola. Això va aconseguir estudiants
més connectats amb el seu centre educatius,
més fidels quant a l’assistència i més dedicats a l’esforç. S’ha demostrat que alumnes
que han estudiat en escoles amb projectes
pedagògics més innovadors després no tenen
cap problema de competències a l’hora de
tornar a ensenyaments més clàssics. Això
deixa clar que la majoria d’aquests sistemes
són sòlids i rigorosos, i aconsegueixen que els
alumnes siguin capaços d’afrontar diverses
maneres d’aprendre.
Si parlem d’educació personalitzada o
d’atenció a la diversitat, podem parlar
de renovació pedagògica si no tenim en
compte tots els alumnes, cadascun amb
la seva diversitat?
Personalment, crec que no. Fa uns anys era
primordial que tots els alumnes estiguessin
escolaritzats, però a la societat moderna es
demana que tots els alumnes progressin i
assoleixin un nivell d’èxit, i un professor sol
en una aula no ho pot fer. Una bona solució
és el treball en equip entre professors, no només coordinant-se en reunions, sinó també
en directe a la mateixa classe. Per posar un
exemple comparatiu, seria similar al que fa
un equip de metges. Des del meu punt de
vista, és l’única manera d’afrontar un repte
tan gran com el de la diversitat a les aules. g

Innovació pedagògica: preguntem als experts

Entrevista a Teresa Martínez
Teresa Martínez és Consellera Delegada de la Institució Familiar d’Educació i ha estat directora
més de 22 anys de l’escola La Vall. També ha estat la Presidenta d’EASSE (European Association
for Single-Sex Education) a Catalunya.
cipació per estudiar l’entorn educatiu
i esbrinar els reptes que ens plantejava
el futur. Volíem escoltar tothom, pares
i mares, professorat, alumnes i també
antics alumnes. També ens interessava saber què en pensaven els experts
en educació a casa nostra i arreu del
món. Per fer-ho es van dissenyar diferents dinàmiques i eines de participació, centrades en els “reptes de futur de
l’educació del segle XXI”. Va ser tot un
èxit i hi van participar prop de 5.000
persones. Tot aquest procés de reflexió
ens va servir per conèixer les prioritats
i els interessos de la nostra comunitat
educativa i definir els eixos d’Aude!,
actual projecte educatiu de les escoles
de la Institució.

La innovació educativa

Q

uè entén per innovació o per
renovació pedagògica?
La innovació educativa acostuma a néixer d’un propòsit
de millora que impulsa l’escola o el docent a cercar noves maneres d’assolir
uns objectius, habitualment vinculats
a l’aprenentatge dels alumnes. Aquesta innovació, per tant, comença pels
continguts i les metodologies didàctiques, però, perquè sigui veritablement
efectiva, ha d’esdevenir en una actitud i
dotar-la d’un sentit més transcendent,
que impacti en la cultura del centre i en
el seu entorn.
Què la va portar a promoure una renovació pedagògica?
Aquesta renovació pedagògica va
néixer de la voluntat de fer més eficient la nostra missió educativa i adaptar-nos als nous reptes de l’educació
per poder donar un millor servei a les
famílies que ens han confiat l’educació dels seus fills i filles. Al 2016, vam
iniciar un període de reflexió i parti-

acostuma a néixer d’un
propòsit de millora que impulsa l’escola o el docent.
Tot gran projecte comença amb un gran
somni. Un somni que volem fer realitat amb
el nostre coneixement pedagògic i la nostra
experiència educativa, i que té com a objectiu educar per a la felicitat de cada alumne, i
millorar així el món amb l’educació! Per això,
Aude! és un gran repte i també una gran
oportunitat.
En què ha consistit aquesta renovació?
El nostre projecte educatiu Aude!, atreveix-te a somiar, vol animar pares, professors i alumnes a mirar cap al futur de
l’educació amb una nova il·lusió. Volem
treballar amb el compromís d’ajudar
cada persona a desenvolupar-se amb
llibertat i arribar al més lluny possible
dins el camí de la seva pròpia felicitat.
Aude! incorpora les noves metodologies
pedagògiques als fonaments clàssics de
l’educació de la persona, perquè facilitin
l’adquisició de coneixements i el desen-
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volupament de les competències necessàries per viure en plenitud el segle XXI.
Com l’estan implementant?
Algunes claus per aconseguir-ho han estat la creació d’una cultura de pensament
i creativitat a l’escola, la personalització
de l’aprenentatge, el treball cooperatiu
per projectes, i un canvi de paradigma en l’avaluació. A més, tots aquests
nous reptes metodològics havien d’anar
acompanyats per força pel lideratge
pedagògic dels docents, garantit per la
formació continuada i el projecte professional de cada professor i professora.
En aquest punt, el treball en equip del
professorat, una nova visió dels temps i
els espais escolars i una educació competencial han estat també aspectes importants en la definició i el desenvolupament del projecte.
Quins eixos estan posant en pràctica o
volen impulsar més?
Aude! té quatre línies estratègiques:
lideratge ètic, preparats per al canvi, competència global i compromís
social, que es concreten en diverses
eixos d’actuació dins i fora de l’aula.
La primera i la quarta línia —lideratge ètic i compromís social— donen resposta al perquè ho fem. Es
desenvolupen sis fortaleses internes
(autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i saviesa), que es
treballen al col·legi i que lidera cada
família amb l’ajuda del seu tutor familiar. L’objectiu és que els alumnes
aprenguin a dirigir la seva vida i si-

El nostre somni té com
a objectiu educar per
a la felicitat de cada
alumne, i millorar així
el món amb l’educació.
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guin agents de canvi social amb un
ferm compromís amb l’entorn.
Amb la segona i la tercera línia —preparats per al canvi i competència global— responem a què fem i com ho
fem. S’apliquen noves metodologies
didàctiques per tal que els continguts
es puguin adquirir amb profunditat i
pensament crític. Volem aprendre a
pensar, a ser creatius, a treballar amb
eficiència i a cooperar amb els altres.
A més, en un entorn multicultural
cada vegada és més necessari el plurilingüisme que ens ajuda a conviure i
comunicar-nos amb tothom amb actitud oberta i positiva.

Un dels reptes dels centres
educatius i els docents és la
necessitat d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents
capacitats i interessos.
Quins resultats han obtingut a data
d’avui?
Educar és molt més que transmetre
coneixements i, per tant, quan valorem
l’aplicació d’Aude! evitem caure en el
parany de cercar l’èxit del projecte exclusivament en els resultats acadèmics. És
cert que han millorat els resultats en les
competències bàsiques i les PAU, però hi
ha més indicadors, com la participació
i valoració de les famílies i els alumnes
del projecte, l’impacte educatiu en l’entorn de cada escola, el compromís i la
motivació del professorat i el creixement
personal dels alumnes. Estem satisfets
amb el desenvolupament del projecte,
que continua avançant amb l’ajuda de
tota la nostra comunitat educativa.
Quins creu que seran els propers reptes?
El gran repte és continuar avançant en
l’acompanyament personalitzat a famílies i alumnes, tret propi de la nostra
identitat. Continuarem apostant per la
millora del Personal & Family Project,
que s’aplica a les aules i es desenvolupa a la tutoria personal i familiar.
Un altre repte que se’ns planteja és fer
efectiva la nostra feina, per contribuir
a la millora del nostre entorn educatiu,
social i cultural.

Si parlem d’educació personalitzada o
d’atenció a la diversitat, podem parlar
de renovació pedagògica si no tenim en
compte tots els alumnes, cadascun amb
la seva diversitat?
A la Institució sempre hem dit que som escoles de famílies. Aquesta afirmació es concreta de maneres molt diverses, que van des
de la implicació i participació de les famílies
en el nostre projecte educatiu fins a la importància que donem al seu acompanyament
amb la tutoria familiar i la presència d’espais
que propiciïn la relació família-col·legi. Però
no només són fets instrumentals; volem anar
més enllà. Cada fill és únic i neix amb unes
capacitats que hem d’ajudar a desenvolupar.
A l’escola fem tot el possible per personalitzar la seva educació i adaptar-nos als seus
ritmes d’aprenentatge.Un dels reptes dels
centres educatius i els docents és la necessitat

d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents
capacitats i interessos de nois i noies. Hem
de fer molt més que simplement conviure
amb la diversitat. Hem de fer un pas endavant per entendre millor aquesta diversitat
i donar-hi una resposta educativa adequada,
que ens permeti treure el màxim de cada
alumne. Per tant, l’atenció a la diversitat a
l’aula és un tret essencial a tots els col·legis
de la Institució i va més enllà d’una declaració d’intencions. Hem creat unitats amb
especialistes que atenen els alumnes segons
les seves necessitats educatives, hem establert
sinèrgies i col·laboracions amb entitats que
es dediquen a aquests temes i hem apostat
decididament per la formació del professorat com a element decisiu per millorar en
l’atenció a la diversitat. g

Innovació pedagògica: preguntem als experts

La vida es un frente amplio
Gregorio Luri - Doctor en filofofia y licenciado en Ciencias de la Educación
eso mismo, miremos donde miremos,
veremos que lo nuevo convive con lo
viejo, porque no es imprescindible la estabilidad de lo conocido para compensar el vértigo de lo nuevo.

V

ivimos rodeados de profetas,
en una inflación de especialistas del futuro, hasta el
punto de que el futuro se ha
convertido en uno de los negocios más
florecientes del presente. Apreciamos
tanto a los profetas que los renovamos
continuamente. ¿Quién se acuerda hoy
de Negroponte o de Seymour Papert?
Pero curiosamente, a medida que crecen los profetas, crecen también los
terapeutas. La sociedad tecnológica
resulta que es también una sociedad

Miremos donde miremos, veremos que lo nuevo convive con lo viejo
terapéutica.
En realidad, los profetas modernos
nos hablan menos del futuro que de su
concepción del hombre. Por eso divergen en sus profecías. No ven el futuro
de la misma manera quienes consideran al hombre como un ser en continua metamorfosis, modelado por sus
propias tecnologías, y quienes consideramos que las tecnologías son prótesis
antropológicas. Los primeros, viendo
tecnologías nuevas, se imaginan a un
hombre nuevo; los segundos, viendo
las mismas tecnologías, nos preguntamos hasta dónde amplificarán lo mejor
y lo peor de nosotros mismos.
Aunque el futuro tiene buena prensa,
ningún hombre puede vivir exclusivamente de futuro. Necesitamos algo más
que futuro en el mundo de la vida y, por

Al lado de las tiendas de Apple hay
museos que conservan memoria del
pasado (no hay pueblo sin un museo
de historia local), tiendas “vintage”,
agencias de viajes que proponen excursiones a las ruinas de antiguas culturas o vacaciones en casas de labranza, restaurantes que sirven “croquetas
de la abuela”, genuino jamón de bellota o tomates con sabor de antes… y
todo parece indicar que los cuartetos
de cuerda de Beethoven resisten mejor el paso del tiempo que las obras
completas de Georgie Dann.
Hasta el ingeniero informático más vanguardista busca un puesto de trabajo alegre
y un amor seguro, protege su intimidad
con sus recuerdos, se deja llevar de vez en
cuando por la melancolía de un sabor súbitamente despertado del fondo de su infancia y, si es una persona sensible, es más
que probable que tenga en su biblioteca a
Homero o a Cervantes.
Cada vez más habrá más burbujas de
pasado en el futuro (clubs de amigos
de la historia, coleccionistas, amantes
de tradiciones populares…), que por
sus dimensiones y dinamismo serán, en
sí mismas, un importante factor económico. Y si bien los puestos de trabajo
relacionados con las STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas)
están creciendo mucho, los relacionados con el cuidado de las personas y
de los animales aún crecen más. No se
puede entender el cambio si se es ciego
para las permanencias.
En el año 2004, Richard Riley, secretario de Educación de Clinton, dijo
algo que se ha repetido hasta la saciedad: “Los trabajos más solicitados del
2010 todavía no existen. Los trabaja-
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dores del futuro inmediato utilizarán
tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que
ni siquiera sospechamos hoy que serán
problemas mañana”. Han pasado 14
años y, efectivamente, todos estamos
utilizando tecnologías nuevas para resolver problemas nuevos: todos tenemos un móvil. “¿Cómo hemos aprendido a resolver problemas nuevos con
tecnologías nuevas si no lo aprendimos en la escuela?”. La respuesta es
fácil: porque estamos continuamente
aprendiendo de la experiencia ajena y
esta es una de las permanencias que
debemos tener presente. La escuela
no es la vida, sino una reducción específica de la vida, y en acertar con el
sentido de esa reducción se juega su
ser. La escuela está para hacer bien
aquello que, si no lo hace ella, no lo
hace nadie.
Aunque solemos imaginar la vida
como una trayectoria lineal, algo así
como una aguja que va recorriendo
un tejido dejando tras de sí el hilo de
una biografía, es mucho más acertado
imaginarla como un amplísimo frente
de batalla, con posiciones avanzadas
(conocimientos nuevos) y posiciones
replegadas (en busca de la estabilidad de lo familiar); plazas enemigas
que hemos dejado atrás sin conquistar (problemas no resueltos, heridas
afectivas mal cicatrizadas, recuerdos
dolorosos…) y avanzadillas en terreno
enemigo (esperanzas, expectativas…).
Nuestra atención va continuamente de
un punto a otro del frente, según la reclamen los acontecimientos inmediatos.
Vivimos de aquí para allá, de la rememoración a la anticipación, acuciados
por mil estímulos. Posiblemente el fenómeno que mejor describe nuestro
tiempo es el de la prolongación de la
línea del frente.
Vivimos en un mundo en el que todo
nos anima a vivir en una permanen-
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te ofensiva. Tanto es así que lo moderno se ha convertido en un valor
y lo ha hecho con tal rotundidad que, si
algo se presenta como nuevo, ya no necesita justificar que sea bueno. Pero como
seguimos necesitando la estabilidad de la
retaguardia, la distancia entre la vanguardia
y la retaguardia de nuestra vida no deja de
ampliarse.

Con el dominio de la atención. Si la ampliación del horizonte de nuestra vida nos
impone perspectivas de gran angular,
la resolución de problemas requiere
reducir el objetivo, diferenciar entre el
fondo y la forma, entre la información
y el conocimiento para dar unidad a lo
disperso. No hay sustituto pedagógico
a los codos.

Estamos aprendiendo de la

Con la fidelidad a la palabra dada, que nos
permite domesticar el tiempo y someterlo
a las bridas de nuestra voluntad.

experiencia ajena y es una
de las permanencias que

Con la emulación del buen ejemplo.

debemos tener presente.

Con el cuidado de la conciencia de nuestra ignorancia (lo que Vives llamaba el “ars
nesciendi”).

Nos apasiona el futuro, pero en el mismo momento en que adquirimos un artilugio de última generación, el mismo
artilugio comienza a mostrarnos, como
insinuación, las posibilidades que se
desplegarán en la siguiente versión del
mismo. La ampliación del horizonte
de nuestras expectativas exige la rápida
caducidad de toda expectativa.
De esta forma se dificulta la posibilidad de hacernos con imágenes unitarias de nuestra propia vida, mientras
nos dejamos llevar por la atracción de
las éticas fragmentarias. Pero como
no se puede ser moral fragmentariamente, necesitamos al terapeuta para
que nos ayude a unir los fragmentos
dispersos de nuestra alma.

Con la reflexión metodológica sobre
las razones que subyacen a nuestros
errores.
Con la relación cara a cara con nuestros semejantes, porque en la pupila de

La ampliación del horizonte de nuestras expectativas exige la rápida caducidad de toda
expectativa.

La escuela es la institución que más proyectos
radicales de transformación a conocido.
aquel con el que dialogamos está accesible la forma de nuestra alma.
Con la posibilidad de contar con un hogar que nos acoja tras una excursión por
la extravagancia.
Con la conciencia clara de la importancia
de la autodisciplina y del hábito, porque
ser disciplinado es más importante que
ser inteligente. La disciplina escolar es
un arma de justicia social. No hay mejor
instrumento para fomentar la equidad.
Se dice con frecuencia que la escuela
es la única institución que no ha evolucionado en los últimos 150 años. Me
sorprende este desprecio de las evidencias. La verdad es que ninguna otra
institución ha conocido más proyectos
radicales de transformación a lo largo
de su historia. Pero la escuela no necesita propuestas disruptivas, sino prácticas reflexivas, metodologías científicas
y evaluaciones objetivas. La buena escuela no es la que sabe de dónde huye,
sino la que sabe a dónde va. g
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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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Magistra: la formación docente en un
contexto en cambio
Equipo Magistra

L

os cambios que se producen
en las sociedades modernas
hacen que la formación del
profesorado esté en constante
revisión e investigación. Además, el
rol del docente y la planificación de
su figura son, actualmente, objeto de
debate y de estudio.

aulas, las metodologías, los contenido, etc. Surgen movimientos, organizaciones, redes y tendencias que
ponen en boca de pedagogos palabras
como innovación educativa, nuevas
metodologías de aula, liderazgo pedagógico, cultura de pensamiento,
rediseño de espacios, etc.

El rol del docente y la

Todo este debate nace de la sana preocupación por educar de manera correcta a los alumnos: los ciudadanos
del futuro.

planificación de su figura
son, actualmente, objeto
de debate y de estudio.
No son pocas las voces expertas que
hablan de la necesidad de aportar
respuestas a esta sociedad compleja
desde la educación y dotar a las escuelas de las capacidades necesarias
para asumir el cambio constante de
dicha sociedad.
El debate acerca de la mejora del
sistema educativo está presente, especialmente en Catalunya, y han surgido iniciativas que pretenden “revolucionar” o “reinventar” la forma de
dar las clases, las estructuras de las

Desde Magistra nos centramos en
que el desarrollo de los procesos de
innovación conjugue diferentes áreas
para una implantación satisfactoria:
una estrategia basada en la sostenibilidad de los recursos humanos y
materiales; una estrategia reguladora, que actualice el marco normativo

Todo este debate nace
de la sana preocupación
por educar de manera
correcta a los alumnos.

a todos los niveles y una estrategia
basada en la formación.Conscientes
de que las escuelas no son edificios,
programas de estudio ni máquinas, sino
que las escuelas son relaciones e interacciones entre personas, trabajamos
sobre la estructura de la interacción interpersonal que determina la eficacia de
la escuela.

Es necesario que el colegio tenga protagonismo
en su globalidad y que la
formaciones estén orientadas a la resolución de
problemas reales.
El compromiso del profesorado,
desde los estudios de Jennifer Nías
(1981), se ha considerado un factor crítico para la mejora de la enseñanza. El docente de hoy en día
demanda nuevas orientaciones y herramientas que, gracias a una formación encaminada a la actualización e
imbricada en las necesidades especí-
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ficas del contexto y de sus docentes,
componen el motor del cambio y la
innovación del colegio.
Es necesario que el colegio tenga
protagonismo en su globalidad y que
las formaciones estén orientadas a la
resolución de problemas reales. Así los
centros se convierten en organizaciones basadas en el compromiso y en la
colaboración de sus miembros ya que
comparten unas metas y generan una
cultura de colaboración.
Todo este proceso de cambio-mejora en
el que deben situarse los centros pasa por
una adecuada formación del profesorado.
Dicha formación debe centrar su protagonismo en el docente, en su capacidad reflexiva y analítica de los pro-

La capacidad de despertar
intereses a sus alumnos
por parte del profesorado
es el factor determinante
más influyente en el éxito
de los estudiantes.

blemas que encuentra en su día a día.
Su capacidad de aportar soluciones y
de compartir con su equipo lo que le
preocupa y lo que le ocupa.
Según diversos estudios, después de
los factores familiares, la capacidad
de despertar intereses a sus alumnos
por parte del profesor es el factor determinante más influyente en el éxito
de los estudiantes, con independencia de su nivel socioeconómico. A
esto hay que añadir que muchos de
los docentes actualmente en ejercicio recibieron una formación inicial
pensada para la escuela de las últimas
décadas del s. XX.
Con frecuencia la formación docente ha
sido la gran olvidada y no se le ha otorgado la capacidad de generar cambiomejora en los docentes. Desde Magistra
proponemos una mirada de maestro/a
a maestro/a. Un trabajo codo con codo
acompañando a los profesores a implementar las mejoras en su aula y a seguir
los procesos para que las mejoras sean
adecuadas para él o ella como docente,
para el equipo y para el centro.
Hoy no es válido el modelo de formación docente “tradicional”. Hay que
aplicar otras formas de formación tales

como el coaching, la co-docencia, la
observación crítica, la preparación de
clases en equipo, el análisis de prácticas, la investigación-acción, etc.
Análogamente, podríamos decir que

Hay que aplicar otras
formas de formación
como el coaching, la codocencia, la observación
crítica, la preparación de
clases en equipo.
la educación debería parecerse al
modo en que los médicos trabajan
en equipo para diagnosticar o realizar una intervención. Las profesoras
y profesores, tenemos el poder de
trabajar en equipo y, juntos, preparar los elementos necesarios para dar
respuesta a las necesidades del centro
educativo. g
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Innovació en una escola per a tothom
Efren Carbonell i Peret - Director de la Fundació ASPASIM
“Els millors mestres són els mateixos nens” - M. Montessori

E

fren Carbonell i Peret és
un referent en el món de
l’educació inclusiva. Des
de fa molts anys, està compromès amb la investigació i la formació perquè tots els infants rebin
una educació de qualitat.
En primer lloc, vull agrair a la FAPEL
l’oportunitat de poder expressar l’opinió
entorn dels possibles correlats entre innovació i —tal com diem avui— resposta
educativa als alumnes amb NESE (necessitats específiques de suport educatiu) en
entorns educatius ordinaris.
Al llarg de l’article intentaré reflexionar
des de diferents òptiques sobre si realment és possible, i sobretot ètic, parlar
d’innovació pedagògica deixant fora
una bona part dels alumnes i, en aquest
afany, constatar que venir de lluny ajuda
a situar els diferents elements al lloc que
els correspon. Contràriament a algunes
apreciacions poc fonamentades que consideren l’educació inclusiva com un moviment paral·lel a la reforma educativa i
als moviments d’innovació pedagògica,
l’educació inclusiva es troba en el cor de
la reforma i la innovació educatives. Les
fonts principals d’inspiració d’aquests
moviments venen de grans pedagogues i
pedagogs que van construir els seus mètodes a partir del treball amb alumnes
amb diferents discapacitats. Seria ben
paradoxal i molt poc ètic deixar-los fora
precisament d’una escola per a tothom...

Inclusió-integració-segregació
L’escola inclusiva és sinònim de bona
escola, d’escola humil, d’escola que
efectivament ha d’innovar per reeixir,
d’escola que creu i estima les diferències de tots els infants, d’escola que
potencia els canvis, d’escola que acull
i valora l’esforç i avalua de manera
continuada i contextualitzada, d’escola de qualitat que posa l’interès de
l’infant, independentment de la seva
condició, en el centre, i canvia les estratègies i metodologies que cal. Una
escola de naturalesa social en què els
alumnes aprenen a conèixer, a fer, a
ser i a conviure, i on els mestres transiten entre xarxes i treball cooperatiu i
evolucionen per camins de formació
continuada. Al capdavall el que tots
volem és tenir escoles “preparades”!

El concepte d’integració
ha anat evolucionant cap
a la idea d’inclusió
Al llarg d’aquests darrers anys, també, el concepte d’integració ha anat
evolucionant cap a la idea d’inclusió.
Integració s’ha utilitzat per descriure
processos mitjançant els quals s’ajuda
alguns nens “peculiars” a participar
en el programa de l’escola que hi ha
en funcionament i a voltes és dogma.
En canvi, inclusió suggereix la voluntat de generar canvis dins l’escola per
poder atendre la diversitat de tots els
alumnes. En el primer cas, és l’alumne
qui s’ha d’adaptar i canviar o millorar (amb els ajuts i suports adients),
sovint amb un excés de dependència
de figures de suport o de vetlladors.
Quan parlem d’inclusió, ens referim
a la realitat educativa en tot el seu
conjunt (comptant amb el suport de
polítiques educatives compromeses i
amb una voluntat de racionalització
dels recursos), però sobretot en els
plànols actitudinals i de formació dels

seus elements, que s’ha de transformar per poder acollir la diversitat, les
particularitats o l’excepcionalitat de
cadascun dels alumnes.
La inclusió, en tot cas, exigeix un
procés dinàmic i complex amb una
interacció constant entre diferents
actors, amb la creació de xarxes naturals de suport, on es parteix de la base
que tots els alumnes poden arribar a
un aprenentatge significatiu amb els
suports i les oportunitats adequats,
amb la participació de tots i amb
l’adaptació i la flexibilitat necessàries a
qualsevol procés educatiu de qualitat.
L’univers de l’educació especial no és
aliè a aquests canvis i transformacions
que fa anys que s’anuncien i es fan i, de
fet, molts dels principis emergents són
dels anys setanta i vuitanta (integració,
normalització, individualització, inclusió...), malgrat que segueixen vigents
en essència; la seva vivesa i empenta
inicials passen per uns moments delicats i crítics, particularment en els
terrenys de les actituds i voluntats
de la comunitat educativa. La crisi
econòmica va tocar de ple la línia de
flotació de l’atenció a la diversitat.
És una situació que recorda la dicotomia existent a principis del segle
passat entre l’escola graduada i l’escola nova. Els dos corrents pedagògics
constituïen l’anvers i el revers del camí
seguit en l’escolarització de nens en
situacions de desavantatge o dificultat. L’escola nova i l’escola graduada
van coexistir en el temps; tanmateix,
una va triomfar massivament ja que
va ser adoptada per les polítiques educatives governamentals dels països
industrialitzats, mentre que l’altra va
quedar com un residu marginal en
certes experiències d’innovació pedagògica. En la primera hi podien cabre
tots els escolars, ja que es basava en
el principi de la individualització didàctica, mentre que en la segona no,
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puix que es recolzava en el principi de
la homogeneïtzació dels agrupaments
dels escolars.
Recorreguts d’innovació... senders
d’inclusió
Aquest espai dialèctic d’innovació
pedagògica —en el seu sentit més
ampli— cavalca i avança, igual que el
procés de construcció d’una escola que
no exclou cap alumne per cap motiu,
envers:
a) Processos d’aprenentatge que no
han de ser iguals per a tots els alumnes, ans al contrari, s’han d’adaptar
a la demanda educativa de cada nen.
b) Currículums basats en principis
bàsics de pedagogs com Montessori,
Decroly o Fröbel, que promouen el
paper actiu dels alumnes com a motor
d’aprenentatge.

La inclusió exigeix un
procés dinàmic i complex amb la interacció
entre diferents actors
Maria Montessori, inspiradora de
molts moviments d’innovació i renovació pedagògics i del sistema educatiu
finès, considerava els infants l’esperança de la humanitat, ja que, si de
ben petits se’ls donava l’oportunitat
d’utilitzar la llibertat, de grans serien
capaços d’afrontar els grans problemes
de la societat. La Casa dei Bambini
va ser una autèntica revolució, perquè
es basava en l’experiència educativa i
no en cap teoria. Segons Montessori,
era l’escola qui havia de canviar, no els
nens. En els seus inicis, va concebre el
seu mètode per a infants amb discapa-

citats significatives i el va extrapolar
després, atès el seu nivell d’èxit, a tota
la població escolar. Avui, d’aquesta metodologia en diríem disseny universal
de l’aprenentatge o bé, en terminologia del Decret de la Generalitat de
Catalunya 150/2017, de 17 d’octubre,
de l’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu, parlaríem d’intensitats de suport
(universals, addicionals i intensius) en
funció de les capacitats, potencialitats
de cada nen i necessitats de suport
educatiu individualitzat.
c) Metodologies que parteixin dels
principis de llibertat, autonomia i independència (amb interdependència).
Organitzant l’aula de manera que els
nens se sentin lliures per a anar i venir,
escollir les seves ocupacions, treballar,
parlar entre ells o no fer res, en detriment de l’autoritat de l’adult.
Es considera valuós que hi hagi més
d’un adult a les aules o unitats i així
es facilita que l’atenció pugui ser més
personalitzada, i alumnat de diferents
edats, ritmes i necessitats de suport.
Els alumnes amb NESE es veuen més
reconfortats quan comparteixen espai
amb companys que segueixen un procés d’aprenentatge similar tot i que
tinguin menys edat, per tant, se senten
més “entre iguals”.
d) La promoció de l’autonomia i el
respecte en la presa de decisions de
tots els infants com a veritable motor d’innovació, amb ambients càlids
i amb una àmplia varietat de recursos
i suports metodològics, facilitant el
moviment de l’alumnat i cerca a partir de les seves pròpies necessitats,
respectant la varietat d’estils. Ovide
Decroly fonamenta el seu mètode en
la descoberta de les necessitats i els

interessos de l’infant per tal que sigui ell mateix el principal cercador
del coneixement. Curiosament, també
basa el seu bagatge i coneixement en el
treball amb alumnes amb discapacitat
intel·lectual a principis del segle XIX,
eliminant horaris estàtics i invariables
i fixant centres cíclics d’interès (avui
en diríem ambients, racons, projectes...). Friedrich Fröbel, deixeble de
Pestalozzi. va crear el terme jardí de
nens (1837), animant el seu desenvolupament natural a través de l’activitat
i el joc i posant, també el nen, en el
centre de tot el procés educatiu integral, juntament amb la família i lluny
de tot tipus de coacció i autoritarisme.
En qualsevol, cas, som dins d’un procés
que té diferents ritmes, tempos, moments i “ganes”. Un recorregut a voltes
llarg i a voltes miraculós on cada escola
passa pel seu estadi. Transformar l’escola mateixa no és senzill; trencar-ne
totes les barreres —sobretot les actitudinals—, encara menys. És, però,
un camí que paga la pena i tenim els
millors mestres per recorre’l fins al
final; uns docents plens de dignitat,
de valors, de conviccions, d’inquietuds
creatives i assadollats d’un humanisme
transformador.
La veritable innovació passa, doncs,
per restituir l’escola als seus protagonistes: els nens, TOTS, modificant,
canviant i transformant el que calgui,
fins i tot els intangibles de gestió. Innovar no hauria de ser només copiar
canviant el nom del que fa un altre...
ad infinitum. Innovar són formulacions
estratègiques a mig i a llarg termini
on no cal córrer. Els processos d’assimilació i acomodació són diferents
en cada univers educatiu. g
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La innovació a l’escola: projectes
educatius que has de conèixer
Redacció

Escola Santapau - Pifma: El llibre de la teva vida

E

ls alumnes de primer del cicle
formatiu d’atenció a persones
en situació de dependència
han realitzat en el centre de
dia Enric Casanova el taller El llibre
de la teva vida.
Han participat en aquesta activitat ensenyant als usuaris a crear el seu àlbum personal. Aquesta activitat s’ha desenvolupat
en dues sessions, una realitzada al febrer i
l’altra a abril del 2018. Ha estat una adaptació de l’anomenada “història de vida”.
<< (...) és una crònica elaborada per
la mateixa persona usuària que inclou
vivències, textos, anècdotes o imatges
referides a experiències presents i
passades significatives en la seva vida.
Utilitzada com a instrument de valo-

ració, la història de vida proporciona
una informació molt detallada en alguns aspectes sobre la vida, les experiències i les aspiracions de la persona
usuària. Totes aquestes informacions
ens poden ser útils per elaborar el pla
d’atenció individualitzat. Alguns dels
aspectes clau que podem conèixer
mitjançant la història de vida d’una
persona usuària són:...

i ha establert relacions intergeneracionals, la qual cosa ha contribuït a
millorar la cooperació entre l’adolescència i la gent gran i ha establert
comunicació entre els barris veïns, el
centre educatiu Santapau-Pifma i el
centre de dia. g

L’elaboració de la història de vida
pot tenir dues finalitats. d’una banda,
com a revisió, amb una finalitat terapèutica, per ajudar la persona a tancar conflictes no resolts al llarg de la
seva vida i a elaborar significats més
positius.
D’altra banda, la col·laboració ha estat una experiència molt enriquidora

Escola Aloma: proyecto AloMAT

L

a Escuela Aloma es un un
colegio de Barcelona que se
ha dado cuenta, como otros
muchos, de que hay más maneras de hacer comprender, entender
y asimilar las matemáticas que la de
enseñar conceptos y repetir muchos
ejercicios. Su proyecto consiste en la
resolución de problemas y en hacer
las matemáticas lo más manipulativas

posibles para facilitar el aprendizaje
inicial de los alumnos.
Con el juego y las aplicaciones reales es
más fácil que los alumnos comprendan
el concepto y asimilen esa estrategia que
quieren enseñar, ya que se ha demostrado
que se aprende más y mejor si los lugares
de aprendizaje son divertidos, alegres y
hay máxima participación de todos los
elementos.
¿Cómo es la explicación de un concepto
en este proyecto? Comienzan con un
problema, alguno que resuma todo lo que
quieren enseñar en dos o tres clases, y preguntan a los alumnos cómo lo resolverían.
A partir de ahí, inician la clase con
las aportaciones de los alumnos y

tantos juegos/herramientas manipulativas como sea posible para que las
clases sean lo menos abstractas y lo
más atractivas posibles.
Pero, ¿siempre habrá juegos/herramientas manipulativas? Son una
herramienta más. En la Escuela
Aloma creen que todas las formas
de enseñanza pueden convivir, y eso
quiere decir que habrá una parte de
clase magistral, una parte de ejercicios y una parte lúdico-experiencial,
dependiendo de los diferentes conceptos que quieran que asimilen los
alumnos. g

Escola Lleó XIII: proyecto Respétame

L

os alumnos del colegio Lleó
XIII de Barcelona participan
en la iniciativa “Respétame”,
un programa de terapias asistidas con animales de compañía de la
Fundación Affinity cuyo objetivo es
fomentar el respeto y prevenir el bullying en las aulas.
Se trata de una iniciativa pionera
en España, no solo por la forma de
abordar esta problemática sino también porque es la primera vez que
una terapia asistida con animales se
imparte en horario escolar como una
asignatura más.
A lo largo de 12 semanas, 40 alumnos
de entre 14 y 15 años (3.º de ESO)
del centro están realizando un curso de adiestramiento canino basado
en métodos positivos, mediante el
cual aprenden a educar a los perros

y trabajan el respeto, la inclusión
y el trabajo en equipo. Mediante la
ayuda de los animales, este programa
busca incidir en la aceptación de las
diferencias, la mejora de la autoestima, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, potenciar la empatía,
reconducir conductas inadecuadas y
tolerar la frustración. Todo ello para
conseguir un mayor respeto entre los
alumnos y reforzar también su relación con el profesorado.

educadores del centro que, junto al personal de terapias de la Fundación Affinity, han definido las necesidades que
hay que trabajar y realizan un seguimiento continuado de las sesiones.
El programa se ha recibido con entusiasmo tanto por las familias como
por los alumnos. g

El programa se realiza una vez a la
semana, y cada sesión tiene una duración de una hora. Además, cuando los alumnos realizan el curso de
adiestramiento todos son iguales
ante los perros. Esta es la base para
empezar a trabajar.
Este programa se desarrolla con la
colaboración de los psicólogos y

Col·legi Balmes: tecnologia per projectes

A

rran d’un viatge a Finlàndia,
on la direcció de l’escola va
visitar diverses escoles, es va
observar la importància de la
vessant pràctica dels continguts que
s’impartien a l’aula.
Dintre del projecte educatiu Empremta, que l’escola implementa des del curs
passat, el treball cooperatiu i el desenvolupament emocional de l’alumne prenen una rellevància clau a l’escola.
Per treballar aquests dos àmbits,
l’equip pedagògic de l’escola ha de-

cidit modificar la programació tradicional de l’assignatura de tecnologia
en dues vessants. La primera ha estat
dividir aquesta assignatura en quatre
tallers eminentment pràctics:
- Creativitat: a partir de materials de
reciclatge, els alumnes desenvolupen
la creativitat construint coses.
- Robòtica: els alumnes programen en
el robot Lego Mindstorm EV3 solucions a partir de reptes plantejats pel
professor.
- Cuina: els alumnes aprenen a cuinar
receptes bàsiques amb diferents grups
d’aliments.
- Construïm: s’imparteixen els continguts bàsics de tecnologia amb pràctiques, activitats i projectes.
I, en segon lloc, s’ha començat a treballar
amb grups heterogenis, barrejant alumnes
de diferents nivells de secundària.
Anualment, els alumnes trien tres dels
quatre tallers: un serà el de construïm, per-

què s’hi imparteixen els objectius bàsics
de la matèria de tecnologia, i els altres dos
els escolliran ells mateixos en funció dels
interessos que tinguin. Cada un d’aquests
tallers es farà en trimestres diferents, dues
hores seguides a la setmana.
La conclusió a la qual ha arribat l’equip de
professors és que els alumnes s’han mostrat molt motivats i interessats a aprendre
més sobre les temàtiques treballades. Ha
complert amb la finalitat del nostre projecte d’escola: arribar a deduccions teòriques a partir del treball pràctic individual
i conjunt, en lloc de memoritzar fórmules i
seguir aprenentatges que moltes de les vegades no sabien aplicar al seu dia a dia.
Per tant, hem passat a un aprenentatge significatiu a més de gaudir molt
més de la matèria de Tecnologia. g
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Escola Avet Roig: projecte amb stop-motion

S

ovint, quan parlem d’innovació
pedagògica no fem altra cosa
que buscar altres recursos que
facin l’aprenentatge més amè,
més atractiu. En definitiva, el que fem
és fomentar i potenciar la competència,
“aprendre a aprendre”.

Primer de tot, van fer un sorteig entre els sis grups de la classe, per tal
que les tres èpoques (dos grups per
època) quedessin ben repartides. Així
doncs, una vegada fet el sorteig, van
poder començar amb la realització de
les diferents pel·lícules.

És així com, fent ús de la creativitat
que defineix el projecte educatiu de
l’escola Avet Roig, des del centre van
aplicar les eines i els recursos audiovisuals a la classe de quart de primària estudiant la prehistòria, l’edat
antiga i l’edat mitjana.

El primer pas va ser redactar un petit
guió de com s’estructuraria la història i,
una vegada definida, ja van poder pensar en els decorats i els personatges.
Cal destacar que una de les condicions
principals era que la història creada per
cada grup estigués ben ambientada en
l’època que els havia tocat. D’aquesta
manera, van poder filmar les diferents
pel·lícules a les quals van haver d’afegir
veus, sons o músiques segons les decisions preses per cada grup.

Mentre descobríen com eren les persones que existien en èpoques anteriors i com vivien, van creure que una
bona manera de consolidar el que
estaven aprenent era fent unes pel·
lícules utilitzant la tècnica de l’stopmotion.

nes de quart de primària representen
històries contextualitzades dins les
tres èpoques estudiades. Les trobareu
al seu canal de YouTube! g

Com a resultat, han obtingut sis pel·
lícules amb les quals els nens i les ne-

Acadèmia Igualada: la cultura del pensament

L

’Acadèmia Igualada, conscient
del canvi de paradigma que es
viu a l’ensenyament en l’àmbit
mundial, va fer un estudi sobre
les diferents metodologies d’arreu del
món per poder valorar quina era la millor per als seus alumnes.
Després de molts debats, l’equip educatiu va arribar a la conclusió que calia una
metodologia que ensenyés als alumnes a
saber pensar i fer del seu pensament un
pensament visible, de manera que, en
el futur, poguessin resoldre problemes
amb eficàcia, prendre decisions ben meditades i gaudir de tota una vida d’aprenentatge (Perkins 1997).

Va ser llavors quan van incorporar al seu
projecte educatiu, Projecte Empremta,
la cultura del pensament que ve de la
mà del Projecte Zero de la Universitat
de Harvard (2008).
L’equip directiu de l’escola va viatjar als
EUA, fa un parell d’anys, per veure de
primera mà les escoles capdavanteres en
l’aplicació de la cultura del pensament
i la consolidació dels coneixements de
la neurociència a l’aula. Aleshores, van
poder constatar que aquesta metodologia propiciava que l’alumne fos el protagonista del seu propi aprenentatge. Així
si l’alumne incorporava el llenguatge,
les rutines i les destreses de pensament
aprenia d’una manera més motivadora i
activa a estructurar el seu pensament, a
fer-lo visible, explícit i, en conseqüència,
l’aprenentatge dels continguts curriculars millorava.
Els alumnes feien connexions, construïen
explicacions, compartien idees i aprenien amb el moviment i la interacció.
Feien que el seu treball fos col·laboratiu

i guanyaven en autonomia personal i
intel·lectual. Des de llavors, tota l’escola
s’està formant en aquesta metodologia de
cultura del pensament. Tot l’equip d’educadors, mestres i professors, és conscient
de la importància del seu rol en el desenvolupament d’aquesta metodologia
innovadora a l’aula.
El seu paper com a orientador és fonamental, però sobretot com a realimentador, incentivant els alumnes
quan demostren que els seus processos de pensament estan evolucionant i ajudant-los a progressar, en
cas contrari.
Tal com diu Ron Ritchart en el seu llibre Intellectual Character: “una cultura
de pensament es crea en aquells llocs on
el pensament individual i el de grup és
valorat i es fa visible, i es promou de manera activa com a part de les experiències quotidianes i habituals dels membres
del grup”. Així doncs, l’Acadèmia Igualada vol ser aquest lloc on el pensament
sigui en tot moment visible. g

Highlands School: metodología Sunrise

E

l alumno es el centro de la pedagogía de Highlands School
Barcelona, por ello dedican sus
esfuerzos a la personalización del
aprendizaje, adaptándose a la variedad de
estilos y ritmos. En el colegio, el docente
trabaja con las diferencias que definen a
cada alumno en su singularidad: su psicología, sus cualidades, sus limitaciones,
sus conocimientos previos, su familia y
su entorno.

y a actuar de manera flexible, partiendo
de lo que ya saben.

En la etapa de educación infantil los alumnos desarrollan sus distintas capacidades a
través de una metodología basada en el
descubrimiento, la exploración, la experimentación y el juego. Así fomentan la iniciativa, curiosidad y el pensamiento activo.
Cuatro nuevas estrategias de aprendizaje
giran en torno a su metodología Sunrise:

- Las rutinas de pensamiento son esquemas visuales que estimulan el pensamiento
para ir más allá de una comprensión superficial. Promueven la reflexión, inhiben
el impulso y generan un hábito mental.

- A través de proyectos de comprensión diseñados a lo largo de todo el
curso los pequeños aprenden a pensar

- El aprendizaje cooperativo promueve
una serie de destrezas positivas que incluyen la responsabilidad, la confianza, la
comunicación, la toma de decisiones y la
resolución de conflictos. La búsqueda de
un objetivo compartido exige al alumno
estar pendiente del aprendizaje de los
demás, igual que del propio.

- En el aprendizaje basado en problemas se desarrolla la capacidad de
diagnosticar un problema y elegir el
proceso de resolución de forma efectiva y eficaz. Las diferentes estrategias
o vías para resolverlo son tratadas con

la misma importancia que la resolución final.
Highlands School Barcelona es un colegio privado y católico que, además de estar al día con las últimas metodologías y
tecnologías, no olvida la importancia de
preparar a los alumnos para construir un
futuro mejor. Todo ello en un entorno
natural, tranquilo y familiar. Es, además,
un Cambridge International School,
una Escuela Vinculada al Conservatori
Liceu y miembro de la red de colegios
RC. La enseñanza se imparte mayoritariamente en inglés (60% inglés, 30%
castellano y 10% catalán).g

Col·legi PIVE: una escola per estudiar i crèixer

D

urant aquests seixanta anys,
el col·legi PIVE de Tona, una
escola mixta, amb règim extern
i mitja pensió d’Educació Infantil a Batxillerat i de residència per a
alumnes d’ESO i Batxillerat, s’ha mantingut fidel 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 seus alumnes en els valors de la responsabilitat, la
convivència, la tolerància, el respecte i
l’esperit de superació. Aquesta formació
humana és un aspecte essencial del nostre
projecte educatiu: volem que els nostres
alumnes siguin, per damunt de tot, bones
persones.

tres i professors, del nostre sistema
d’avaluació –sis avaluacions amb una
ponderació progressiva –, de la nostra
metodologia de treball i de la implicació i el compromís de les famílies
envers l’escola.

Per altra banda, un tret diferencial
del PIVE són els excel·lents resultats acadèmics que obtenen els nostres alumnes, un èxit que és fruit del
nombre reduït d’alumnes a les aules,
del seguiment personalitzat que duem
a terme, de l’acció tutorial, de la dedicació i professionalitat dels mes-

El PIVE dedica una especial atenció
a l’ensenyament de les llengües. Tot
i que la llengua catalana és la llengua vehicular de l’escola, les hores de
dedicació i el tractament que donem
al castellà són les mateixes que les
que dediquem a la llengua catalana.
Pel que fa a la llengua anglesa, a In-

El col·legi disposa de dues residències
separades, una per als nois i una altra
per a les noies. El règim de residència
possibilita que els i les alumnes adquireixin unes rutines d’estudi i uns
hàbits de treball que, juntament amb
la responsabilitat que els exigim, fan
que els resultats acadèmics d’aquests
alumnes acabin essent, com hem dit,
molt positius.

fantil dediquem vuit hores setmanals
a l’anglès i, a Primària, aquestes hores
s’incrementen fins a deu setmanals, perquè les assignatures de medi natural,
social i educació visual s’imparteixen
en anglès. Dins de l’horari lectiu o en
horari complementari, el PIVE prepara
els seus alumnes per als exàmens oficials
FLYERS, PET i FIRST. A més a més,
els nostres alumnes estudien el francès
com a segona llengua estrangera.g
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Notícies Fapel
FAPEL, present a la 6ª edició de la Milla de Sarrià
Redacció

E

l passat 19 de setembre, FAPEL va estar present com a
voluntari en la 6ª edició de la
Milla de Sarrià. Aquesta iniciativa està a càrrec de l’Associació
“Correm junts” i es va celebrar durant
l’acte del 80è aniversari de la Fundació
Aspasim. El pròxim 28 d’octubre se
celebrarà la cursa.
FAPEL va estar molt content de participar-hi i desitgem que la cursa tingui tants èxits com els anys anteriors.

La Milla de Sarrià és una cursa d’una
milla (1609 metres) per qualsevol persona, amb una atenció especial a les
persones amb discapacitat psíquica.
L’objectiu principal d’aquesta cursa és
integrar a totes les persones perquè puguin iniciar-la i finalitzar-la.
La fundació Aspasim fa 80 anys que
està a Barcelona atenent de forma integral a persones amb discapacitat psíquica greu. Estan ajudats pels voluntaris que hi treballen. g

FAPEL participa com a jurat als mSchool Student Awards
Redacció

F

apel ha format part del jurat
que el passat 9 de juny va decidir, a la Farga de l’Hospitalet,
les propostes guanyadores als
mSchools Student Awards 2018. En
aquest concurs es reconeix la tasca realitzada per alumnes i docents durant el
curs escolar dins el programa mSchools
i les seves diferents iniciatives.
Els mSchools Student Awards estan
avalats per professionals de les tecnologies mòbils i l’educació, com és

el cas de Fapel. Durant la jornada es
van avaluar els 118 projectes finalistes d’innovació tecnològica que van
presentar 580 concursants.
El premi que han rebut els equips
guanyadors ha estat una beca mSchools TechCamp, una càmera 360º i un
set de 5 ulleres de realitat virtual.
Enhorabona! g

FAPEL University Day
Redacció

VI edició del Fapel University Day Barcelona

C

elebrada al Col·legi de Fomento Canigó el 26 d’octubre, el
Fapel University Day s’ha consolidat com el punt de trobada
entre escoles, famílies i universitats de
referència. Aquesta VI edició a Barcelona ha rebut l’assistència de 1.800
alumnes preuniversitaris, provinents
d’una vintena d’escoles:
- Hamelin Internacional (IB)
- La Farga
- Lleó XIII
- La Miranda
- Petit Estel la Nova
- Escola Goar
- Highlands School
- Lycée Français Bel Air
- Gresol International - American
School
- Fert Batxillerat
- Reial Monestir de Santa Isabel

- Col·legi de Fomento Canigó
- Col·legi Montclar
- La Vall
- Salesians Sarrià
- Etc.
Prop de 40 universitats han conformat
una amplíssima oferta educativa i han
pogut explicar als estudiants els seus
plans d’estudis, programes de beques i
ajudes, acords internacionals, sortides
professionals, etc. A la jornada hi ha
assistit una extensa llista d’universitats:
- UB: Universitat de Barcelona
- LES ROCHES: Les Roches Global
Hospitality Education
- ESIC Business & Marketing School:
Escola de Negocis de Barcelona
- BLANQUERNA: Universitat Ramon Llull
- LA SALLE: Centre Universitari-

Universitat Ramon Llull
- ESADE Business & Law School: Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
- IDEP Barcelona: Escola de Disseny
Gràfic, Fotografia i Moda
- ESERP Business School: Escola de
Negocis de Barcelona
- UNAV: Universidad de Navarra
- CEU-UAO: Universitat Abat Oliba
- HULT International Business School: Escola de Negocis de Cambridge,
Massachusetts
- ESCI: Escola Superior de Comerç
Internacional
- IE UNIVERSITY: Universitat Internacional
- UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
- EUHT ST. POL: Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Sant Pol
de Mar
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- ELISAVA Barcelona School of Design and Engineering: Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona
- LCI Barcelona: Escola Superior Oficial de Disseny
- EAE Business School: Escola d’Administració d’Empreses
- IQS: Institut Químic de Sarrià
- BAU: Centre Universitari de Disseny
de Barcelona
- UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
- UDG: Universitat de Girona
- TECNOCAMPUS Mataró- Maresme: 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)
- VATEL ANDORRA: International
Business School Hotel & Tourism Vatel Andorra
- UPF: Universitat Pompeu Fabra
- EUFB: Escola Universitària Formatic
Barcelona

- EPITECH: École de l’Innovation et
de l’Expertise Informatique
- W2A MANAGEMENT: empresa
especialitzada en estudis universitaris
als EUA
- EUSES: Escola Universitària de la
Salut i l’Esport
- EF: Education First
- ISTITUTO MARANGONI: Istituto Marangoni de Milán
- CETT- UB: Escola Universitària
d’Hosteleria i Turisme
- EUNCET Business School: escola de
negocis i direcció
- UIC: Universitat Internacional de
Catalunya
- OSTELEA: escola de turisme
- CUNEF: Colegio Universitario de
Estudios Financeros
- HTSI: Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi
- Etc.
La jornada, com en les edicions anteriors, s’ha organitzat en dos espais simultanis: d’una banda, s’han habilitat

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 programes d’estudis i beques; de l’altra, s’ha organitzat
un espai per acollir una fira universitària, en què les universitats han disposat
d’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 finalitat de fer una selecció
acurada i que s’adapti totalment a les
necessitats i expectatives dels alumnes, aquest projecte ofereix el contacte amb universitats de Catalunya i de
la resta de l’Estat, així com d’internacionals de primer nivell i especialitzades en tot tipus d’estudis. g
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PARTICIPACIÓ
- VI edició a Barcelona
- Fira de grau
- Data: 26 d’octubre de 2018
- Lloc: Col·legi de Fomento Canigó
- Alumnes assistents: 1800

III edició del Fapel University Day Tarragona
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PARTICIPACIÓ
- III edició a Tarragona
- Fira de grau
- Data: 9 de novembre del 2018
- Lloc: Palau Firal i de Congressos
de Tarragona
- Alumnes assistents: 900

IV edició del Fapel University Day Lleida

PARTICIPACIÓ
- IV edició a Lleida
- Fira de grau
- Data: 23 de novembre del 2018
- Lloc: La Llotja Palau de
Congressos Municipal
- Alumnes assistents: 800

Vine a veure’ns a la nostra Jornada de Portes Obertes el proper dia 26 de maig de 2018
es

