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E

n qualsevol context electoral com el
que estem vivint, tots els partits diuen el que vol sentir el ciutadà. Els
missatges polítics es converteixen
en veritables cants de sirena per als votants
i els polítics saben que la imatge, l’impacte, la piulada oportuna, l’eslògan ocurrent,
o l’entrevista encertada, pot donar rèdits
electorals. Tot i que, sovint, ho fien més a
la manca d’encert de l’adversari polític que
a la bondat de les propostes pròpies.
Però, en educació, això no s’hi val. No
podem pensar en el curt termini, ja que
cal temps, molt de temps, per bastir
un sistema educatiu. L’educació és un
procés llarg i lent que necessita temps i
pau, serenor i consens.
Fa anys, tots vam apostar per ampli
consens, per un Servei d’Educació de
Catalunya integrat per totes les escoles
sostingudes amb fons públics. No aspirem a fer que sigui millor una escola que
una altra per si mateixa, sinó que totes
siguin la millor per a cada alumne i família. Que hi hagi una pluralitat d’escoles
que s’ajustin a allò que cada família vol i
necessita per als seus fills i filles.
La pluralitat és riquesa, tant en els tipus
d’escola com en la composició d’aquestes, s’organitzi d’una manera o una altra,
tingui un projecte o un altre, tingui un
caràcter propi o un altre. Amb el pacte
contra la segregació, signat a instàncies
del Síndic de Greuges, tots volem això.
Volem pluralitat, que es respectin els diferents projectes que les famílies tenen
dret a triar; equitat, tothom triant en
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igualtat de condicions. Llibertat perquè
les famílies puguin escollir; qualitat i finançament suficient.
En l’exercici dels drets fonamentals, sempre hi pot haver algun punt de fricció entre
uns drets i uns altres. Però, si ens hem de
guiar per la prelació que ens dona l’article
26 de la Declaració Universal dels Drets
Humans, caldria garantir, en primer lloc,
la gratuïtat de l’educació per a tots els infants de Catalunya de tots els nivells obligatoris, i això vol dir finançament suficient.
També cal garantir el ple desenvolupament
i el respecte pels drets humans i llibertats, i
això implica equitat. I, finalment, imbricat
amb ambdós, cal garantir el dret preferent
dels pares a escollir la mena d’educació que
serà donada als seus fills, i això vol dir llibertat. És a dir, el dret a triar l’escola, i no
només l’escola, sinó a decidir tot allò que
afecti l’educació dels seus fills: el temps de
lleure, la formació no reglada, i tot allò que
configura aquesta educació integral que els
pares estem obligats a donar als fills, perquè ho volem i per llei.
A partir del Pacte contra la segregació,
el govern vol fer un nou decret d’admissions i matriculació que contempli
mesures de “repartiment” d’alumnat
(esperem que sigui amb el consentiment ple de la família). Però, abans
d’això, o simultàniament, cal que la
primera font de segregació i desigualtat que patim les famílies, que hem de
complementar amb diners que el departament no vol pagar, es resolgui de
forma immediata. La resta, és cosmètica electoral, o engany. g
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La segregació a les escoles
Redacció

E

n aquest número volem tractar
de forma monogràfica el tema
de la segregació escolar. Ens hem
decantat per aquest tema perquè,
més val tard que mai, s’ha optat des de
diferents espais de la comunitat educativa
donar-li relleu ara.
És ben cert que fa anys que el Síndic
de Greuges denuncia aquest fet, i que
només des del 2017, amb la consellera
Meritxell Ruiz, s’ha posat en marxa
un compromís en que la comunitat
educativa -o al menys una part- treballi conjuntament per minorar i eradicar la segregació escolar.

Malgrat aquest consens d’avui, l’escenari
arrenca amb desigualtat. Des de fa ja uns
quants anys, hi ha una gran ofensiva des de
posicionaments polítics radicals en contra
de les escoles d’iniciativa social, acusant-la
de tots els mals de l’ensenyament públic.
Som conscients del problema, però
també que aquest és causa d’uns altres problemes que no s’han afrontat
al llarg dels darrers 30 o 40 anys. Els
podem resumir, en primer lloc, en un
dèficit crònic en el finançament del
sistema, la qual cosa fa que les escoles
d’iniciativa social no puguin prestar el
servei sense el suport econòmic de les fa-

mílies que hi confien. En segon lloc, també hem conviscut amb polítiques econòmiques i socials que han permès una greu
escletxa socioeconòmica i ha enquistat el
problema enlloc de resoldre’l: problemes
en l’habitatge, en política de barris, d’ocupació, d’immigració, etc.
Al que no renunciarem les famílies és
al que reconeixen els drets humans:
la gratuïtat de l’ensenyament i el dret
dels pares a triar l’educació que se’ls ha
de donar als nostres fills. Respectant
això, cal fer èmfasi en les polítiques
esmentades, i potser així eradiquem,
amb l’esforç de tots, la segregació. g

Anna Simó: “Tota la comunitat educativa
està cridada a erradicar la segregació”
Redacció

A

nna Simó i Castelló és presidenta del Consell Escolar de
Catalunya. Nascuda als Alamús, l’any 1968, és llicenciada
en Filologia Catalana per la Universitat
de Barcelona i postgraduada en Dinamització i Planificació Lingüística per
la mateixa universitat. Des de febrer de
2018 s’ha reincorporat com a tècnica
de normalització lingüística al Consorci
per a la Normalització Lingüística.
Va ser regidora a l’Ajuntament de
l’Hospitalet al 2003 i consellera de
Benestar i Família del Govern de la
Generalitat entre 2003 i 2006.

1. Quin és el paper del Consell Escolar de Catalunya en la qüestió de la
segregació escolar?
El Consell Escolar de Catalunya és
l’òrgan superior de consulta del departament d’educació. El que fem és
plantejar-nos àmbits de treball, d’anàlisi, d’estudi i, finalment, de proposta.
Precisament, sobre la segregació escolar,
el pla de treball d’aquest curs vigent inclou, entre d’altres l’anàlisi i les propostes sobre com evitar-la i combatre-la.
2. Ens pot parlar una mica d’aquest
pla de treball?
Ja hi ha una comissió treballant-hi i el

que ens hem proposat és fer seguiment
del Pacte contra la segregació que ha
impulsat el Síndic de Greuges i el Departament d’Educació. El Consell Escolar és un actor més que aporta reflexió i propostes a aquesta qüestió, com
la revisió de la normativa reguladora de
la preinscripció i la matrícula o polítiques compensatòries per als centres de
més complexitat.
3. Quin paper ha tingut el Consell
Escolar en el Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic de
Greuges?
No hi hem tingut cap paper com a
Consell, no ens pertocava. La Comissió d’Ordenació, que és la comissió responsable de l’anàlisi de les
causes i de les propostes per erradicar
la segregació escolar participarà en la
comissió de seguiment del Pacte. Hi
haurà dues reunions anuals. D’aquesta manera podrem ser partícips de
com evolucionen les mesures que hi
ha contingudes.

A la comissió d’Ordenació
hi ha tant representants
de les famílies, de professionals del sistema i representants de l’administració
educativa.
4. Quin és el posicionament del Consell Escolar en vers la qüestió de la segregació escolar?
El Consell Escolar és conscient que hi
ha segregació escolar a Catalunya i que

això suposa un gran problema pel sistema educatiu. Ara el que hem de fer
és treballar-hi. A la comissió d’Ordenació hi ha tant representants de les
famílies, com dels professionals del sistema, representants de l’administració
educativa, com de l’àmbit universitari.
Són ells que, amb l’ajut d’experts, i de
l’experiència professional dels membres del Consell, realitzaran aquest
document d’anàlisi que inclourà propostes per actuar contra la segregació
escolar. Estem, per bé o per mal, a l’inici dels treballs.
5. Què podran aportar les diferents comissions i grups de treball que hi ha al
Consell Escolar?
Com a Consell Escolar, ens hauria agradat poder haver fet tot aquest debat prèviament, ser capdavanters a l’hora de fer
propostes i reflexions contra la segregació.
Hi ha hagut estudis parcials sobre alguns
aspectes que hi incideixen, però no de la
segregació escolar pròpiament, malgrat la
gran feina que va representar el debat “Ara
és demà”, que no en parla en les seves conclusions, per exemple. El Consell Escolar
és un òrgan molt divers i plural. Segurament hi ha moltes opinions sobre les causes de la segregació, què implica i qui pot
fer més per erradicar-la. El que és evident
és que la segregació als centres educatius
existeix i que tots els agents de la comunitat educativa estan cridats a treballar per
erradicar-la. El món local és clau, també ho
són els centres educatius, tant públics com
concertats, i és evident que de segregació
n’hi ha de molts tipus (econòmica, per sexe,
per origen, per situació personal). Podríem
dir que és segregació tot allò que es pugui
considerar que és diferent o molt diferent
de la composició social mitjana que hi ha
en un territori. Perquè, si entenem que

els centres educatius estan arrelats en un
entorn, això s’hauria de mirar també des
d’aquesta perspectiva, i que en un mateix
territori o zona hi hagi centres de composicions tan diferents indica l’existència d’un
problema de falta d’equitat, d’inclusió o de
mala gestió de les desigualtats i/o de les expectatives familiars.

Haurem de saber trobar
el terme mitjà entre tenir
un bon consens i tenir un
document que sigui útil.
6. Com es plantegen dur a terme aquest
treball?
Hem de fer una anàlisi sense prejudicis i
basat en evidències i, a partir d’aquí, mesures per abordar-ho. Els diversos membres
del Consell Escolar hi debatran per trobar
un consens i, al final, en sortirà un informe
que ha de ser el més útil possible. Haurem
de saber trobar el terme mitjà entre tenir
un bon consens i tenir un document que
sigui útil. No volem que, per haver prioritzat la recerca del consens, ens quedi un
document ple d’obvietats que no serveixi
per abordar el problema.
7. Com faran el retorn del treball fet?
Al Consell Escolar fem dictàmens i informes sobre qüestions que considerem
que són importants en el sistema educatiu, o que ens encarregui el conseller.
En aquest cas, com he dit, forma part
del pla de treball d’enguany i del curs
vinent.
8. Algun missatge que vulgui enviar el
Consell Escolar a les famílies?
El Consell Escolar està al servei del sistema educatiu, i tant el conseller com els seus
membres poden proposar línies de treball.
Per tant, tots els representants que integren
el Consell Escolar són actors que s’escolten,
que hi tenen molt a dir. Volem animar tots
aquests col·lectius a fer-se seu el Consell
Escolar de Catalunya i fer i contrastar les
seves propostes d’anàlisi i de futur. Estem
oberts a tot allò que, a banda del pla de
treball que ja ens hem marcat, puguin considerar important. Volem tenir en compte
tot allò que considereu que us pot ser
útil als membres de la comunitat educativa que representeu. g
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Mª Jesús Larios: “El Pacte contra la segregació inclou 30 actuacions i 189 mesures”
Redacció

M

aria Jesús Larios Paterna,
adjunta al Síndic per a la
defensa dels drets dels
infants i adolescents.

Nascuda a Barcelona l’any 1970, és
doctora en Dret per la Universitat
de Barcelona i professora titular de
Dret Constitucional per la mateixa
universitat. Des de l’any 2010 ocupa el càrrec d’adjunta al Síndic per
a la defensa dels drets dels infants
i adolescents. Amb anterioritat a
aquest va ocupar el càrrec de directora d’Afers Socials i de Relacions amb el Parlament del Síndic
de Greuges (2004-2010). També ha
treballat en els àmbits del dret a
l’educació i la immigració.
L’octubre del 2014 va ser designada per ocupar la Secretaria de la
Junta de l’ENOC (Xarxa europea de
defensors dels drets de la infància), càrrec que va ostentar fins al
mes de setembre de 2017.
1. Quines polítiques proposa el Síndic
de Greuges als seus informes per lluitar
contra la segregació escolar?
Les mesures necessàries per combatre
la segregació escolar són moltes i no

es poden aplicar d’un dia per l’altre.
És un fenomen complex que té arrels
que escapen dels mateixos processos
administratius i organitzatius del
servei educatiu donat que una de les
causes de la segregació escolar és la
segregació residencial. Les propostes
que fa el Síndic, recollides en diversos
informes elaborats l’any 2008 i l’any
2016, i en el Pacte contra la segregació escolar de 2018, inclouen treballar amb mesures que ja recull l’actual
marc normatiu i proveir-ne altres de
noves. Aquestes van des de normatives, a canvis de legislació, a mesures
de millora del finançament de l’educació, programació escolar, etc. Per
exemple, pel que fa al desplegament
de la Llei d’Educació de Catalunya,
cal que el nou decret d’admissió desenvolupi i concreti mesures com
l’establiment de la proporció màxima
d’alumnat amb necessitats educatives
específiques territorialment establert
o millorar les garanties i transparència del procés d’admissió. També cal
aprofitar els instruments disponibles,
com la detecció de les necessitats
educatives específiques, les reserves
de places adequades, les zones educatives, així com treballar des de la
cooperació entre les diferents xarxes,
públiques i concertades.

La segregació escolar va
més enllà de la segregació residencial, ja que es
produeix també dins els
territoris.
2. Com sorgeix aquesta segregació?
Hi ha moltes raons que donen lloc a
què les escoles tinguin una composició determinada, com he dit, una de
les causes és la segregació residencial.
Ara bé, la segregació escolar va més
enllà de la segregació residencial, ja

que es produeix també dins els territoris i hi ha centres que concentren
major complexitat educativa al costat
d’altres, de la mateixa zona, amb molta menor proporció d’alumnat amb
necessitats educatives específiques.
Hi ha altres elements que incideixen
com la programació, l’organització de
les zones educatives, i l’elecció de les
famílies. En alguns centres s’acaben
concentrant famílies un capital socioeconòmic més afavorit que acaba
condicionant el seu projecte educatiu.

El pacte també preveu

una adequada implicació
de tots els actors en el
territori.
3. Creu que manquen competències
per poder arribar a més amb aquestes
polítiques que proposen?
Més que mancar competències, una
de les coses que el pacte també preveu, perquè és una necessitat, és que
hi hagi una adequada implicació de
tots els actors en el territori. És a
dir, que les mesures contra la segregació no es poden implementar des
d’una decisió presa a la seu central
del Departament d’Ensenyament,
sinó que hi ha d’haver un alineament
dels centres, inspecció, serveis municipals, entre molts altres. Cal millorar la corresponsabilitat entre tots
aquests actors, tant a la programació
de l’oferta, com en la gestió del procés d’admissió de l’alumnat.
4. Com ho pensen abordar això?
El Pacte contra la segregació inclou
trenta actuacions i cent vuitanta-nou
mesures concretes en nou àmbits que
el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui,
durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també
assumiran durant els pròxims tres anys
l’adopció de les mesures consensuades

Una de les finalitats de
la planificació i programació de l’oferta és la
proximitat del centre
educatiu al domicili.
que pertanyin al seu marc competencial,
així com els titulars dels centres concertats. Totes les propostes estan adreçades
al conjunt de centres que integren el
Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el
pressupost en educació entorn del 6%
del PIB, d’acord amb el que estableix la
LEC. Alguns dels àmbits d’actuació són
l’aprovació d’un nou decret en el procés
d’admissió, les orientacions relacionades
amb la programació de l’oferta, la promoció d’acords o pactes locals per assolir una escolarització equilibrada, o
les campanyes de sensibilització sobre
la qualitat del Servei d’Educació de
Catalunya. El pacte inclou la promoció d’acords i pactes locals dels centres
de la mateixa zona. El Síndic constata que en els territoris i municipis on
s’ha actuat de manera conjunta i corresponsable entre tots els centres hi ha
hagut resultats molt positius en la línia d’aconseguir major homogeneïtat
en la composició de les escoles. Com
històricament s’ha parlat de zones que
tenen una alta concentració de persones migrades, aquests pactes, que inclouen l’escola pública i la concertada,
permeten fer un repartiment adequat
per evitar concentracions. Es preveu
un exercici de corresponsabilitat i més
cooperatiu.
5. Creu que és possible que les zones
educatives generin més segregació
per raons residencials?
Una de les finalitats de la planificació
i programació de l’oferta és la proximitat del centre educatiu al domicili
i, per tant, que l’alumnat tingui preferència per escolaritzar-se a les àrees
properes a casa seva. Això implica que
en determinats barris de Barcelona, o
determinats municipis de Catalunya,
que tenen una població amb necessitats socioeconòmiques i educatives
específiques més elevada que la resta,
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Una de les mesures clau
per garantir la igualtat
d’oportunitats educatives
és l’increment de la inversió en educació.
és a dir, amb una segregació urbana
important, cal adoptar actuacions específiques. El pacte contra la segregació preveu una comissió específica que
farà un proposarà mesures en zones
amb aquest índex més elevat de segregació. Per exemple, el barri del Raval
té aquesta composició, però els barris
limítrofs no la tenen i es pot propiciar l’escolarització amb zones properes.
Es treballaria per analitzar la situació
de cada zona i garantir-ne la major
heterogeneïtat, no hi ha solucions
iguals per a tots els casos.
6. Entre els diferents drets que la
Declaració Universal dels Drets Humans estableix a l’article 26, quina ha
de ser la prelació entre ells, segons el
Síndic de Greuges?
Tots els drets dels infants s’han de garantir amb caràcter general i no pot parlar-se de prelació, si bé el dret fonamental dels infants és el dret a l’educació en
igualtat d’oportunitats. L’article 26 de la
Declaració parla d’un dret dels pares a

escollir la mena d’educació que serà donada als seus fills, que té un contingut
diferent i que va més enllà de l’opció
escolar. Internament, la normativa reconeix a expressar una preferència per a accedir a un centre, el que es coneix com dret
d’elecció de centre, però que no és il·limitat
i ha de ser compatible i ha de permetre garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a
l’educació de tots els infants.
7. Creu que la veritable gratuïtat per a

Calen polítiques econòmiques i socials per combatre d’arrel les desigualtats socials.
tothom de l’ensenyament a Catalunya
és la clau per desencallar el problema de
la segregació?
El principi de gratuïtat està reconegut a la Constitució com a principi a
l’ensenyament bàsic i obligatori. Certament, això a la pràctica no és així. A
banda dels serveis educatius, hi ha algunes parts que han d’assumir les famílies, com el pagament de material
escolar, el pagament d’activitats, les
quotes de les escoles concertades, entre d’altres. Una de les mesures clau
per lluitar contra la segregació, i també per garantir la igualtat d’oportunitats educatives, és l’increment de la
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inversió en educació, que a Catalunya
està clarament per sota de la mitjana
europea. El fet que determinats costos impedeixin a algunes famílies accedir a determinades escoles, implica
més segregació, i la gratuïtat és un
instrument que permetria treballar
cap a evitar-la. La gratuïtat implica
també que els projectes educatius,
si bé poden ser plurals, han de tenir
unes condicions que siguin homologables a totes les escoles.

tindrà reunions periòdiques amb el
Departament d’Ensenyament, que és
qui ha d’implementar a nivell normatiu
les mesures, per fer un seguiment de
com es van aplicant aquestes. A més,
també podem rebre comunicacions
de tots els agents de la comunitat que
han signat el pacte sobre si hi ha un
incompliment.

8. Creu que calen polítiques econòmiques i socials molt més amplies i
prèvies per evitar qualsevol tipus de
segregació?
Calen polítiques econòmiques i socials
per combatre d’arrel les desigualtats
socials, des d’afavorir una ocupació
adequada i digna, prestacions econòmiques, serveis públics d’accés universal,
etc. També cal que les polítiques socials
permetin revertir les desigualtats d’origen dels infants. Tot això ha d’anar en
consonància amb polítiques educatives
que garanteixin una escolarització amb
plenes garanties d’igualtat.

provisió d’activitats de

També cal garantir la
lleure per part de l’administració o entitats amb
finançament públic.

Es farà un seguiment
per detectar situacions
que no van en la línia del
pacte, o si hi ha mesures
que no s’estan aplicant
adequadament.
9. Com pensen fer el desenvolupament, o el seguiment del pacte contra
la segregació recentment signat?
El seguiment el farem a través d’una
comissió que es reunirà, com a mínim, dos cops l’any, com a mínim, amb
tots els representants de la comunitat
educativa. L’objectiu és que puguin
detectar situacions que no van en la
línia del pacte, o si hi ha mesures que
no s’estan aplicant adequadament. O
incús al revés, bones pràctiques que es
volen compartir. El síndic coordinarà
aquesta comissió de seguiment i també
anirà demanant dades a l’administració
per veure si, efectivament, aquestes
mesures són adequades contra la segregació. El Síndic de Greuges també

10. De quina manera els sectors i actors
implicats podran incorporar suggeriments, propostes, etc.?
La comissió de seguiment és el lloc ideal
per fer-ho, ja que dona lloc que es plantegi i també que es pugui discutir en el
fòrum de discussió, d’anàlisi i de debat.
És un pacte de consens, però no és inamovible. Si en la comissió de seguiment
es detecta que algunes de les mesures no
és adequada, es pot replantejar i, si hi ha
acord, es pot modificar, òbviament.
11. Com ha comentat, la segregació també es produeix en els àmbits fora-escola,
doncs no totes les famílies poden accedir
per raons econòmiques a certes ofertes de

formació extracurriculars. Com pensen
abordar aquest tema?
L’àmbit del lleure és també una font de
desigualtat, perquè la realitat posa de
manifest que hi ha desigualtat d’accés
per raons socioeconòmiques. El Síndic
va fer un informe sobre lleure educatiu
on proposàvem que les administracions
desenvolupin alguns els articles de la Llei
d’infància i d’educació que garanteixen el
dret a l’accés al lleure educatiu en condicions d’igualtat. També cal garantir la
provisió d’activitats de lleure per part de
l’administració o entitats amb finançament públic i també amb mesures de
suport a les famílies. El lleure hauria de
ser d’accés universal, ja que incideix de
manera molt clara en el desenvolupament dels infants, en les seves capacitats
i coneixements. g

L’infrafinançament del sistema educatiu
Carlos Camí, President d’ACAE

E

l pacte contra la segregació del
sistema educatiu, recentment
signat al Parlament de Catalunya, pels actors i els sectors
compromesos en l’educació a Catalunya,
significa un gran pas. No és gens trivial
que el Síndic de greuges, el Conseller
d’educació i els Ajuntaments de Catalunya acceptin el següent:
1. “Hi ha un ampli consens dins de la
comunitat educativa a l’hora de destacar
l’infrafinançament del sistema educatiu.
El Servei d’Educació de Catalunya, integrat per centres públics i concertats,
presenta importants dèficits d’inversió
pública per garantir el dret a l’educació
en igualtat d’oportunitats famílies.

2. “A causa d’aquest infrafinançament,
les famílies que escolaritzen els seus fills
o filles en centres concertats també fan
pagaments per diferents conceptes (...)
que també van destinats a finançar el
funcionament dels centres. La partida
del concert corresponent a la despesa de
funcionament no cobreix íntegrament la
inversió i la despesa que fan els centres
en conceptes necessaris i bàsics per al seu
funcionament ordinari (...), que passa a
cobrir-se per mitjà de les aportacions de
les famílies.
3. “És en aquest sentit que el Pacte es
planteja, entre altres aspectes, avançar
en la gratuïtat de l’ensenyament, amb un
increment del finançament dels centres

públics i concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els
centres i les famílies socialment menys
afavorits. De fet, la progressiva implementació del Pacte i la necessària implicació dels diferents actors signataris han
d’estar acompanyades necessàriament
d’un increment progressiu de la inversió
pública destinada a l’educació.”
Diríem que no cal dir res més sobre la
idea de l’infrafinançament del sistema
educatiu. Però creiem que podem aportar alguna dada més que quantifiqui i
posi en evidència d’una manera visual
aquesta realitat, que el Síndic, el Conseller d’Educació i els Ajuntaments accepten com una realitat evident.

Cost per alumne a l’escola concertada
Aquí volem reflectir què li costa a
l’Administració una línia d’una escola
concertada, segons les xifres oficials
publicades. Cal dir que el concert està
establert anualment per l’Annex IV

dels pressupostos generals de l’Estat.
Aquest mòdul no s’ha revisat ni tan
sols a l’IPC en els darrers 15 anys, i
(per infantil i primària) preveu el sou
d’1,4 professors, més unes despeses

de funcionament que sumen en total
(PGE 2018) un import de 38.437,17€.
Cal dir que la Generalitat podria millorar aquesta quantitat, que és considerada el mínim, però no ho fa.

Núm.
alumnes
pública

Núm.
Núm.
Uts. totals
alumnes
alumnes concer- Uts. per
concertada pub + con tada
1 línia

Ràtio
Moduls
Professorat Prof./Unt. Sou brut Despeses
per 1 línia concertada anual
Funcionament

Infantil

140.289

65.253

205.542

2.847

3

4,00

1,33

39.55,00 €

6.215,71 €

Primària

325.520

149.544

475.064

5.944

6

9,00

1,50

39.55,00 €

6.215,17 €

ESO

205.029

113.674

318.703

3.845

4

6,72

1,68

44.676,00 € 8.500,00 €

TOTAL

670.838

328.471

999.309

12.636

13

67%

33%

Núm. escoles concertades

702

Presupost Departament d’Educació 4.965 milions €
Despeses funcionament escola d’una
línia

89.941 €

Pagament delegat escola d’una línia

814.373 €

Una escola d’una línia costa a Gencat

904.314 €

Despeses funcionament tota l’escola concertada a Catalunya

87.324.807 €

Pagament delegt tota l’escola concertada
a Catalunya

791.348.690 €

Cost total de l’escola concertada de Catalunya a Gencat

878.673.496 €

Cost per alumne
% vers pressupostos del Departament
d’Educació

9
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FAPEL

2.675 €/curs
17,7 %

10

FAPEL

EN PORTADA

Comparativa dels costos del professorat de l’escola pública vs. concertada
Aquestes xifres indiquen la diferència en el cost del professorat, que és
la partida més gran en la inversió en
educació, així com la diferència en la

dimensió de les plantilles públiques i
les previstes a través del finançament
del concert. Cada professor addicional
que contracti una concertada, haurà

Núm.
alumnes
pública

Núm.
alumnes
concertada

Núm.
alumnes
pub + con

Uts. totals
concertada

Infantil
Primària
ESO

140.289
325.520
205.029

65.253
149.544
113.674

205.542
475.064
318.703

2.847
5.944
3.845

3
6
4

TOTAL

670.838

328.471

999.309

12.636

13

Uts. per
1 línia

de ser pagat per l’escola, i per tant, per
les famílies que hi confien.

Professorat
per 1 línia

Ràtio
Prof./Unt.
concertada

Sou brut
anual

Moduls
Despeses
Funcionament

Plantilla
de la
concertada

4,00
9,00
6,72

1,33
1,50
1,68

39.55,00 €
39.55,00 €
44.676,00 €

6.215,71 €
6.215,17 €
8.500,00 €

3.796
8.916
6.460

Plantilla
com la
pública

15.140
10.382

19.172

25.522

Comparativa de costos del professorat d’una escola públicia i una concertada d’una línia
Plantilla
concertada

Plantilla
pública

Infantil i primària

13

15,5

ESO

6,72

10,8

Increment del professorat si la concertada fos pública

Cost professorat
concertada

Caldria afegir:
- Despeses de funcionament corresponents
- Cost de la construcció de noves escoles

6.350

Escola d’una línia

Tota l’escola concertada

814.373 €

791.348.690 €

Cost professorat si fos 1.095.526 €
pública

1.064.552.981 €

Increment cost escola 281.153 €
(pública vs. concertada)

273.204.291 €

Despeses a les que ha de fer front un centre escolar
Aquí volem fer una relació de les despeses
NO COBERTES pel concert, al que han
de fer front les escoles i que, inevitablement,
s’han de repercutir a les famílies a través
d’aportacions voluntàries, que moltes famílies que han triat l’escola tampoc poden
pagar, i que sovint es beneficien de beques
de la mateixa escola o de les AMPA.
- Lloguers: edificis, patis, instal·lacions esportives, rènting equipament informàtic,
fotocopiadores i altres.
- Serveis: aigua, llum, gas, telecomunicacions
- Impostos: IVA, IAE, IBI, etc.
- Formació del professorat i del PAS
- Material d’oficina i fungible, informàtic,
didàctic, esportiu, farmaciola, publicacions,
material de neteja.
- Reparacions i manteniment: Instal·
lacions, Mobiliari, Pintura, instal·lacions,
electricitat i fontaneria, programari i maquinari informàtic.

- Financeres: Assegurances (accidents de
l’alumnat, RC, professorat, edifici i instal·
lacions), interessos, comissions bancàries,
interessos, crèdits, descoberts, amortitzacions.
- Serveis auxiliars: seguretat i higiene, treball, vigilància de la salut, implantació de
sistemes de qualitat, llicència mediambiental, seguretat, alarmes
- Nòmines de personal no cobert pel concert: professorat de la sisena hora, psicòlegs
o psicopedagogs, el personal d’administració i serveis, vetlladors, cuines i neteja.
Quines són les reivindicacions, doncs, que
compartim pares i escoles?
Que es compleixi la llei, l’Estatut, la
Constitució i la Declaració Universal
dels Drets Humans, el que significa:
- Que l’educació sigui gratuïta per a tots
els alumnes de Catalunya.
- Que les famílies puguin triar l’escola

que vulguin per als seus fills en igualtat
de condicions, sigui de titularitat pública o d’iniciativa social.
- Que tots els infants puguin tenir accés a l’educació en termes d’equitat i
d’igualtat d’oportunitats.
- Que la inclusió educativa no sigui un
adjectiu del sistema, sinó una realitat.
- Que el professorat i les plantilles
s’equiparin, de manera que qualsevol
escola del Servei d’Educació de Catalunya disposi dels recursos necessaris per
atendre la seva realitat, a través del seu
projecte propi.
- Que els serveis d’atenció psicopedagògica i socials, tant del departament com dels ajuntaments, puguin
realment atendre totes les escoles del
Servei d’Educació de Catalunya per
detectar, diagnosticar i tractar tots els
infants amb necessitats educatives derivades de les seves capacitats o bé socioeconòmiques. g

Dr. Porter: “An inclusive school nurtures
the development of an inclusive society”
Dr. Gordon Porter - Director of Inclusive Education Canada

My sense is that Catalonia is where many
jurisdictions currently
are: challenged by expectations.

D

r. Gordon L. Porter is the
Director of Inclusive Education Canada and has been
working to make schools
inclusive for more than 30 years. He
has been a teacher, school principal,
administrator and professor.
Dr. Porter has worked in more than
30 countries sharing his knowledge and experience. He received
Whitworth Award for Educational
Research from the Canadian Education Association, and Honorary
Doctorate from the National Pedagogical University of Peru and the
UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad alJaber al-Sabah Prize. Dr. Porter is
a member of the Order of Canada,
that nation’s highest civilian honor.
1. What do you think is the current
situation of Inclusion in Catalonia?
Any points of improvement?
I am not an expert on inclusive education in Catalonia. That said I have
visited Barcelona several times in
recent years and have some impressions. My understanding is that independently run separate schools still
exist and are widely supported. I have
also visited regular schools that have
a small number of students with disabilities included in regular classes.
The schools I visited seemed to be doing a good job at what they were do-

leaders as well as policy provisions
that operationalize actions needed to
bring it about.
3. Educational Innovation – teachers, school leaders and other staff,
supported by educational researchers
in developing new instructional and
support strategies to make inclusion
work in the school and classroom.

ing. However, like many places, public
school authorities have not moved
ahead to clearly establish policies and
programs to support the transition to
inclusion. Such a step takes focused
leadership and an investment in effort
that is difficult to put in place.

Some places that have

My sense is that Catalonia is where
many jurisdictions currently are: challenged by expectations and indeed the
UN CRPD (Article 24) to make public schools inclusive, but uncertain of
how to bring the various stakeholders together to make this happen. My
own experience suggests three key
factors need to be at work to bring
this result:

Norway.

1. Advocacy – by stakeholders and individuals who have influence on public policy and public opinion.
2. Law and Policy – moving towards
inclusion requires a legal foundation from the jurisdiction’s political

My own province in
Canada – New Brunswick – has been a leader in implementing
inclusive education for
several decades.

made progress toward
inclusion include
Portugal, Sweden and
2. Which countries could be a guide
and an example for the others in the
field of the Inclusion?
While I have been to many countries
and engaged in discussion with educators, policy makers and families while
on these visits, I am reluctant to suggest I have an accurate and up-to-date
answer to this question. First, there is
considerable agreement that my own
province in Canada – New Brunswick
– has been a leader in implementing
inclusive education for several decades. Public education in Canada is
a fully provincial matter and each of
the 13 jurisdictions proceed in their
own way. New Brunswick has had
law since 1986 and local policies on
implementation were pulled together
in one provincial policy – Policy 322
– in 2013. During the intervening 27
years, local education authorities used
a number of programs and practices to
meet the requirements of the law. This
resulted in a wide variety of responses
to the inclusion mandate.
Other places that have made progress toward inclusion include Portu-
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Many researchers, and

indeed, parents of ‘typical’

students report very positive effects of being in a
classroom that includes
diverse peers.

gal, Sweden and Norway. I have more
understanding of Portugal’s progress
and in my view is certainly a leader
in Europe. Italy has a long history of
inclusion, but I have no direct knowledge of how it is doing. A number
of other places have schools and communities that are more inclusive than
their peers, but ultimately the goal
must be a ‘systemic’ change in how
public education is delivered for students with disabilities. We can only
hope more progress will be made in
the years ahead.
3. In your opinion, which are the advantages of the inclusion of students with
disabilities into “regular” classrooms?
The starting point for this question
should be – ‘Is there compelling reason
to segregate or isolate specific groups of
children from their peers for educational purposes?” My answer is ‘NO’. There
are a number of reasons why inclusion is
the most appropriate approach. First, it

Teachers develop a sense
that they can only be
expected to teach ‘typical’
students, and this can
lead to a self-defeating
cycle that weakens the
education system.

Inclusive education has
a positive effect on the
peer group who become
more aware of diversity
and the unique ways
in which we share our
humanity.
harms children to be separated from their
peers solely for reasons of disability, race,
religion or social condition as a routine
way of doing things. It diminishes their
human rights as well as their personal
self-esteem. It has a negative effect on the
excluded children as well as on their peers
who learn the wrong lessons from it.
Second, it establishes a mind-set
among teachers that there are children
who are so different they cannot be accommodated in a regular school classroom. Teachers in effect are not only
allowed, but encouraged, to exclude
students who experience problems in
learning. It requires more investment
in ‘special programs’ for the excluded,
and thus draws off money from the
core educational program and over
time actually weakens it. Finally, the
benefit for a child with disabilities of
being included with peers over the
course of public education is the hour-

to-hour, day-to-day, and year-to-year
engagement that is possible and which
can be such a powerful influence on the
development of the individual child. And
this engagement does not just benefit the
child with special needs. It also has positive effect on the peer group who become
more aware of diversity and the unique
ways in which we share our humanity.
4. Which are the basic features that
make a school “inclusive”?
Inclusive education is based on a system
of values and beliefs about the student,
which promotes ‘social cohesion, belonging, active participation in learning,
a complete school experience, and positive interactions with peers and others in
the school community.’ The school values diversity and nurtures the development of an inclusive society. One of the
key characteristics of an inclusive school
is the accommodation of an individual
student’s needs to overcome obstacles to
learning and to thus benefit from learning activities with peers. Accommodation can be achieved by personalizing
the child’s learning plan. This will be
directed at ensuring accessibility, removing barriers and making adjustments to
instructional strategies. Another critical
factor in making inclusion work is building a strong collaborative school culture
so school leaders and teachers work
together to develop strategies and to respond to challenges. They need to share
their experience, insights and expertise
since no individual knows how to deal
with all the challenges a teacher will face.
5. Do you think that Inclusion into
“regular” classrooms, mentioned above,
somehow affects the performance of the
rest of the class?
Every class presents a teacher with
unique conditions and challenges. If

The transformation to
inclusion from exclusion requires leadership
that is aspirational and
practical.
you increase diversity, chances are you
increase the complexity of the teacher’s work. But that is true even if you
do not include students with disabilities. Inclusion adds to the complexity
of the class, but it can be dealt with
by effective teachers who are provided with appropriate support. Such
supports as coaching, mentoring,
co-teaching and problem solving will
make a difference.
Our experience in Canada and specifically research carried out by researchers in British Columbia indicates no significant effect on student
achievement when classrooms are inclusive. Teachers who are supported
can and do make inclusion work.
In addition, many researchers, and
indeed, parents of ‘typical’ students
report very positive effects of being
in a classroom that includes diverse
peers. This has the potential to make
a real difference in our communities
over the long run.

Every action that
strengthens a school’s
capacity to be inclusive
can be seen as an opportunity to make the
school a better place for
all students.
6. Which approach is used in Canada
to organize the Inclusion of students
with disabilities?
Let me share a few factors with you:
1. A student is taught in a community
school in a common learning environment with age peers.

2. If required, the school personalizes the plan for the child and identifies
strengths as well as needs that will assist
the teacher(s) in providing instruction.
3. Teachers have access to a range
of supports to meet the challenges
they face in the inclusive classroom.
Among these are:
a) collaborative help from a ‘support
or resource teacher’
b) assistance in planning by a team
that includes parents
c) professional learning opportunities,
most of which are school-based with
colleagues
d) effective support in solving problems
when they occur in a timely fashion.
4. Policy makers provide schools with
the staffing and other supports needed to make inclusion work, including
funding models that encourage and
enhance inclusive practices.
5. Family and community support is
strong and sustained by engagement
and effective communication.
7. In your opinion, what is most essential factor to make inclusion real and
effective in schools?
Inclusion is a school but also a community matter. It involves changing
attitudes, programs and practices,
many of them in place for many years.
It can be a real challenge. To make it a
reality, the transformation to inclusion

from exclusion requires leadership that
is aspirational and practical. We need
to find this leadership from individuals
connected to the three areas I talked
about in your first question.
1. Advocacy – leadership from parents and
families and their allies who may work
in education or fields that focus on the
well-being and rights of children. They
provide an aspirational vision for how
schools can serve students and transform
society.
2. Legal and Policy – leadership from officials in the Education Ministry and in
regional and local education authorities
who create the structures that individual
schools work in, including the legal mandate, funding, program and policy issues.
3. Educational Innovation – leadership from school leaders and teachers
in committing themselves to high
standards in meeting every student’s
needs through effective use of instructional strategies, models of support for teachers and students, and
the practical problem solving that will
be needed to accommodate a diverse
student population.
Making schools inclusive is hard work
but it is worth doing. By strengthening
inclusion, we can strengthen schools.
Working together communities can
meet this challenge. Our children deserve it. g
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El dret de l’alumnat amb discapacitat a
les actuacions d’èxit educatiu
Ramon Flecha, Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona
Silvia Molina, Professora Serra Húnter del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili

U

n article publicat recentment en
una de les revistes de psicologia de més impacte científic del
món (Frontiers in Psychology)
analitza les impressionants millores educatives i personals que nenes i nens amb
diferents tipus de discapacitats estan tenint
en una de les escoles d’educació especial que
implementen actuacions Educatives d’Èxit
(AEE). Aquesta experiència sorgeix de la
voluntat de la comunitat educativa de fer
arribar als seus nens i nenes AEE com els
Grups Interactius i les Tertúlies Literàries
Dialògiques, que ja estaven aconseguint
els millors resultats en escoles ordinàries.
Els Grups Interactius (GI) és, de totes les
formes d’organització de l’aula que hi ha
al món, la que les evidències científiques
internacionals demostren que dóna els millors resultats en aprenentatge instrumental, valors, emocions i sentiments. Funcionen amb aquesta AEE aules de milers
de centres educatius al món, des d’alguns

situats en faveles encara no pacificades fins
a altres en zones afavorides de Cambridge.
Aquestes aules i escoles són inclusives, i
així afavoreixen l’aprenentatge i la convivència de totes les nenes i nens, amb les
seves diferents diversitats. L’aula s’organitza en grups heterogenis, per exemple, si hi
ha 28 nenes i nens, en quatre grups de 7.
A cada grup una persona adulta, que pot
ser un familiar o una voluntària, dinamitza
l’aprenentatge d’igual a igual.
La professora d’un d’aquests centres inclusius assenyala els avantatges que els GI
tenen per a les nenes i nens amb alguna
discapacitat: “el fet que hi hagi una persona adulta, hi ha una a cada taula, no es fa
estrany que tu tinguis una i t’hagi d’ajudar
més a tu. Ets com els altres. Mentre que
dins de la classe, per molt normalitzat que
estigui, aquella persona t’ajuda a tu a llegir, no ajuda a l’altre”. En el cas del centre
específic, també s’organitzen els grups per
aprofitar al màxim les oportunitats d’apre-

nentatge que proporciona la diversitat. En
la següent cita una mestra explica com ho
fan: “havíem de buscar l’heterogeneïtat
dins de la diversitat que ja trobàvem, llavors
(...) vam decidir que en cada grup hi havia
d’haver mínim un alumne o 2 que aporten
coneixement a la resta (...) un altre que no
té tant nivell cognitiu però que (...) proporciona moltes interaccions (...), i després
altres alumnes que reben interaccions”. Un
context com el de GI ha fet possible que
nens i nenes amb limitacions importants
es facin més conscients de les seves capacitats i les comparteixen amb el grup per
ajudar els altres, com explica la directora:
“ja cadascú té les seves pròpies limitacions
i les seves pròpies dificultats, i com han tret
d’ells mateixos el dir ‘no, no, jo sí que puc
moure la mà, vaig a ajudar a qui no pot
moure la mà’, no? O ‘jo sí que puc parlar,
seré jo el que parli d’això a qui no pot parlar
i li vaig a indicar a la tablet on o com pot
buscar’ ”. (Garcia-Carrión, Molina Roldán
& Roca, 2018).

Un context com el de GI
ha fet possible que nens
i nenes amb limitacions
importants es facin més
conscients de les seves capacitats.
L’Alba va arribar a la seva nova escola
des d’un altre país, sense conèixer la nova
llengua i sense saber llegir. Ni aquesta circumstància ni el fet de tenir una discapacitat intel·lectual van ser per a la seva nova
escola un obstacle perquè participés en
Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD).
Com els GI, les TLD estan sent implementades en milers de centres educatius
d’Europa i Llatinoamèrica, aportant a
l’alumnat millores en l’aprenentatge de
la llengua, la comprensió lectora, l’expressió oral, el coneixement d’obres literàries
clàssiques, el raonament i capacitat d’argumentació, i també el desenvolupament
de valors i cohesió social dins del grup.
A les TLD es debaten obres clàssiques
de la literatura universal, amb les que es
generen debats de gran profunditat entre
l’alumnat sobre temes tan atemporals i
universals com l’amor, la mort, la valentia,
la solidaritat, etc. Després de la lectura individual, cada alumne i alumna selecciona
una frase o paràgraf i comparteix amb el
grup la seva reflexió sobre ella.
Per l’Alba, participar en les TLD tot i que
no dominava la lectura ni la llengua, va
ser molt important perquè aquests aprenentatges tinguessin sentit per a ella; voler
entendre bé el que els seus companys i
companyes explicaven i poder llegir per si
mateixa aquells llibres va ser el millor incentiu per esforçar-se a aquests aprenentatges. Va ser també molt important l’ajuda, tant de la seva mestra, com d’algunes
companyes, que preparaven amb ella la

seva intervenció. Com explica una mestra:
“les tertúlies jo crec que els motiven molt
perquè nens que fins i tot els costa i lletregen i gairebé no llegeixen, amb l’ajuda del
company del costat saben el paràgraf que
els interessa, ho han entès bé, poden explicar el perquè ...” (Molina, 2015b).
Les TLD han fet possible que l’Alba i
altres nens i nenes com ella no només
millorin la seva comprensió lectora i coneixement de la llengua sinó també que
facin aportacions a la tertúlia de gran
valor per la resta dels seus companys i
companyes. Així recorda l’Alba una de
les seves intervencions a la tertúlia sobre
l’Eneida, que va generar molt debat en el
grup: “hi havia una dona que el seu pare
la va voler casar amb qui guanyés una batalla. I jo vaig dir que per què no la noia
decideix amb qui vol casar-se. Amb Enees, o amb una altra persona. Així no cal
tanta sang, i barallar-se”. I així ho recorda la mestra: “aquest any ha passat d’estar
només molt atenta a intervenir, i ha fet
intervencions molt bones, generant molt
debat sobre la llibertat de decidir, que els
altres seguien”. (Molina, 2015). Sense les
TLD, l’Alba és capaç de llegir llibres de
1r o 2n de primària, mentre que en les
TLD llegeix i comprèn els llibres del seu
curs, 6è. I sense la seva participació, els
seus companys i companyes probablement no haguessin tingut l’oportunitat de
tenir debats com aquest. El cas d’Alba és
un exemple de com la participació de nens

El cas d’Alba és un exemple de com la participació
de nens i nenes amb discapacitats és un benefici
no només per a ells i elles
sinó també per als seus
companys i companyes.
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i nenes amb discapacitats és un benefici
no només per a ells i elles sinó també per
als seus companys i companyes.
Que les AEE siguin transferibles a centres d’educació especial està permetent
que els clàssics de la literatura, i l’aprenentatge que es dóna en els debats al
voltant d’ells, arribin també a l’alumnat
escolaritzat en aquests centres. Molts
alumnes han tingut amb TLD l’oportunitat de llegir un llibre per primera
vegada, i han après a expressar-se i argumentar millor, fer frases més llargues
i respectar opinions diferents. També
han tingut l’oportunitat de relacionar
les lectures amb experiències personals i
compartir-les amb el grup, per exemple,
situacions de bullying en una altra escola,
o maltractament dins de la família, generant reflexions com: “a mi no em tractaven bé, no tenia amics perquè als amics
i amigues cal tractar-les bé, o: has estat
molt valent, per explicar-ho i no callar”.
A moltes famílies d’aquestes escoles els
agradaria que totes les escoles fossin inclusives, que no fos necessari portar a les
seves filles i fills a escoles específiques
perquè ja rebrien una atenció excel·lent
en qualsevol centre educatiu. Les AEE
estan aconseguint fer més inclusives les
escoles ordinàries, i estan també millorant les oportunitats d’aprenentatge en
els centres específics, seguint la línia del
que la comunitat científica internacional
sap que millora l’educació de tot l’alumnat: diversitat, interacció i diàleg. g
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I després de l’ESO, què? Formació
Professional o Batxillerat?
Equip directiu del Grup Stucom - Centre d’estudis Stucom i Centre d’estudis Sant Francesc. Experts en Batxillerats i F.P

D

avant la possibilitat de disposar d’aquest espai de la
revista de FAPEL, i atenent
al públic a qui va destinada
la publicació, aprofitarem aquestes línies
per fer èmfasi en els trets més rellevants
de l’elecció entre cursar Batxillerat o
Formació Professional (FP), després
de l’ESO. Una decisió que turmenta a
moltes famílies, moltes vegades per la
manca d’informació.
Fins a 4t d’ESO, l’alumne i les famílies segueixen els passos establerts
en l’etapa obligatòria. És en finalitzar
l’ESO quan per primera vegada els
alumnes han de decidir quins estudis
faran, si seran més pràctics o més generalistes. També on estudiaran, si ho
faran a prop de casa o marxaran a altres ciutats. Aquestes decisions algunes vegades generen petits conflictes
o tensions casa.

Molts alumnes acaben decidint de
manera errònia, escolten amics, accepten com a seus els encerts i els
fracassos dels altres. També els pares
actuem de la mateixa manera. És molt
important acompanyar als fills en el
procés d’elecció d’estudis i del centre
on cursar-los, recolzar-los i sobretot
encoratjar-los i estar al seu costat
davant una decisió molt important.
La decisió és conjunta, però més de
l’alumne. Moltes persones trien el
Batxillerat no perquè estan convençuts d’estudiar Batxillerat, sinó perquè desconeixen el que els ofereix una
FP de qualitat. El teixit empresarial
del país té superàvit de titulats universitaris i pel contrari, té una gran
mancança de Tècnics i Tècnics Superiors (Titulats de CFGM i CFGS).
La nostra condició de Centre d’Estudis
especialitzat en postobligatòria, en el

que es pot optar per Batxillerats o per
Cicles Formatius, ens permet fer aquesta anàlisi objectiu que esperem que us
ajudi en la vostra elecció.
De la lectura de l’article potser es desprèn una preferència per la via de la FP.
Això no és cert i no és la nostra idea,
però es tracta de contra argumentar la
idea preconcebuda i generalitzada que
l’única opció bona és el batxillerat, o el

Moltes persones trien el
Batxillerat no perquè estan
convençuts d’estudiar Batxillerat, sinó perquè desconeixen el que els ofereix
una FP de qualitat.

desconeixement, ja esmentat de la FP.
Les 5 preguntes més freqüents:
Batxillerat o FP?
No hi ha una opció millor que l’altre. Socialment està arrelada la idea que després de
l’ESO toca fer el batxillerat. En canvi, dins
el sector educatiu sabem que no és així. No
hi ha opcions preferents, sinó preferibles en
funció del perfil de l’alumne.
Que li recomanaria vostè al meu fill?
Moltes vegades no volem escoltar. Qui millor coneix les capacitats, destreses i habilitats de l’alumne és l’escola on cursa l’ESO.
Deixeu-vos assessorar pels professors i
tutors. Escolteu-los. No sempre agrada el
que sentim, però està en les vostres mans
fer-ho, trobar el millor camí pels vostres
fills.
Des de la F.P també es pot accedir a la universitat?
Sí. Després d’un cicle formatiu de grau superior també es pot accedir a la universitat.
La nota obtinguda en el cicle formatiu de
grau superior ens servirà de nota d’accés a
la Universitat. No s’ha de fer la part general
de les PAU i la part específica únicament
serà imprescindible si la nota de tall dels
estudis universitaris que es volen cursar és
superior a 10.
Llavors, quina és la millor via d’accés a la
universitat?
El camí més curt, no sempre és el més ràpid. Si tot va bé, és cert que el recorregut
més curt a la Universitat és a través del
Batxillerat. El batxillerat està dissenyat per
cursar-lo en dos cursos acadèmics, però hi
ha un 20% de l’alumnat que n’inverteix més
de dos cursos o acaba abandonant[2]. En
el cas d’abandonament, caldrà iniciar un
cicle formatiu de grau mitjà, mateix punt
de partida on érem després de l’ESO però
amb la pega d’haver malbaratat temps, i
molt possiblement l’autoestima de l’alumne. A partir de llavors, caldran quatre anys
més per accedir a la universitat.
Quins avantatges té accedir a la universitat des de la FP?
El camí és més llarg però també és més
segur. Els coneixements tècnics obtinguts
durant la FP són una bona base si després
es trien estudis universitaris afins al cicle
formatiu. Un alumne que procedeix de
cicles formatius, anirà a la universitat més
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preparat en coneixements tècnics, però per
altra banda pot tenir algunes carències en
competències que s’adquireixen en el batxillerat.
La FP de grau superior és una formació
amb rang universitari, per aquest motiu els
alumnes que arriben a la Universitat amb
un títol de Tècnic Superior poden convalidar Crèdits dels primers cursos en molts
estudis universitaris, recuperant en part el
major temps invertit a accedir-hi.
Els alumnes que arriben a la Universitat
pel camí de la FP, a diferència dels alumnes del Batxillerat, arriben amb dos Títols
(Tècnic i Tècnic Superior) que els capaciten per poder desenvolupar tasques professionals que poden compaginar amb els
seus estudis universitaris. Els que opten per
aquesta opció, comencen a sembrar currículum, i a més obtenen uns ingressos que
moltes vegades els serveixen per seguir pagant els estudis universitaris.
La decisió final
Cal treure ferro i pressió al fet de triar entre uns estudis o els altres. Si dubteu, i no
trobeu l’ajuda en l’escola de l’ESO apropeu-vos a algun centre especialitzat en
postobligatòria on trobareu professionals
que coneixen perfectament els diferents
itineraris que es poden seguir després de
l’ESO.
Escolteu a aquells professionals que coneixen el vostre fill/a. Si el vostre fill/a té unes
habilitats o destreses concretes, o uns inte-

ressos determinats segur que trobareu un
cicle formatiu adient que potenciï aquestes habilitats. Cursar un cicle formatiu en
el qual pugui desplegar les seves aptituds i
destreses personals l’ajudarà a créixer, aconseguir millors resultats i conseqüentment
millorarà la seva autoestima.
Perquè un alumne se senti a gust, realitzat
i tiri endavant, és important que el que estudiï li agradi, però des d’un punt de vista
més pragmàtic també és important que li
sigui útil.
Si el vostre fill, ha cursat satisfactòriament
l’ESO i vol fer cicles, podeu fer-li veure que
també pot accedir a cicles de grau superior
des del Batxillerat. Aquesta és també una
molt bona opció.
Si acabeu escollint el Batxillerat, però teniu dubtes que sigui el més adient, mireu
d’optar per una escola que a més del Batxillerat tingui cicles formatius. Si l’adaptació
al Batxillerat no és bona, els primers mesos
encara seríem a temps a realitzar un canvi
d’estudis sense perdre el curs escolar.
Si acabeu escollint cicles, també es pot fer
posteriorment un batxillerat convalidant
algunes assignatures. Malgrat que aquesta
ruta és menys habitual.
Un cop presa la decisió, és molt probable
que seguiu tenint dubtes fins que el vostre
fill progressi adequadament per l’opció triada. Només llavors, estareu de tot convençuts d’haver encertat. g
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Programa de prevenció de bullying de la
Fundació Barça
Redacció

P

arlem amb Ester Morillas, Coordinadora de projectes locals
de la Fundació Barça, perquè
ens posi en coneixement del
programa de prevenció de Bullying
impulsat per la Fundació, a qui va dirigit i el seu funcionament.
1. En què consisteix el programa de Bullying?
El programa de bullying de la Fundació
Barça es fonamenta, en primer lloc, en
l’objectiu de contribuir en la prevenció
del bullying a Catalunya a través d’una
metodologia pròpia que empra l’esport
tant en l’àmbit escolar com l’esportiu.
Per altra banda, es pretén sensibilitzar
i fomentar la presa de consciència sobre
la problemàtica, incidir públicament i
políticament per a sumar esforços i generar coneixement, per tal de formular
propostes eficients.
2. Per què han decidit dur a terme un
desplegament com aquest?
Aquest programa entra dins d’una de
les línies del nou pla estratègic 20162021 de la Fundació: la de contribuir en
la prevenció de la violència i resolució
de conflictes en la infància i joventut. I
sota aquest marc hem fixat un dels nostres focus a Catalunya en la prevenció
de l’assetjament entre iguals, donat que
afecta 1 de cada 10 dels nostres infants
i és la principal preocupació dels nostres
adolescents.

3. A qui va dirigit?
Dins l’àmbit esportiu, formem els tècnics
esportius perquè tinguin una mirada entrenada en la detecció del bullying dins el seu
equip i el seu club. Si bé també els facilitem
dinàmiques esportives que s’insereixen dins
l’entrenament per promoure la prevenció,
sense interferir en la qualitat esportiva de
la sessió. Per altra banda, en l’àmbit escolar
comptem a un programa de prevenció del
bullying a través de l’esport que s’adreça a
les escoles de primària, de forma gratuïta.
Aquest programa començarà aquest curs
vinent, després de dos anys de prova pilot
que han validat científicament la seva eficàcia.
4. El programa de prevenció del Bullying a
les escoles, com funciona?
Es tracta d’un projecte que recau sobre tots
els cursos de primària amb l’objectiu d’assegurar un clima de bona convivència per
tot el centre educatiu. Els tutors, mestres
d’educació física i artístic són els propis
implementadors a través d’unes unitats di-

Es pretén fomentar la presa de consciència sobre la
problemàtica, incidir públicament i políticament
per a sumar esforços.

dàctiques molt pautades que suposen molt
poca càrrega lectiva. Totes les escoles de
primària poden inscriure’s de forma gratuïta al contraelbullying@fcbarcelona.cat
5. Entre aquestes algunes accions hi ha
prevista l’organització del 2n Simposi.
Sí, el proper 10 de juny convidem tots els
professionals que treballen amb infants
a conèixer el Dr. Peter Smith, pare del
terme de ciberbullying i al Dr. Miguel
Nery, un dels pocs investigadors del Bullying dins el món de l’esport, a la vegada
que compartint diferents programes de
prevenció i/o intervenció de Bullying.
A més, es presentaran els resultats dels
estudis que hem dut a terme aquest curs
per conèixer les xifres del Bullying a les
escoles de primària de Catalunya, dins el
futbol formatiu de Catalunya i la mirada
dels nostres adolescents i experts al respecte. Us hi esperem. g

Escoles Arrels: Projecte #AquíProuBullying

T

ots els éssers humans rendeixen
millor en les seves ocupacions
quan són feliços, quan se senten respectats i valorats. Tant en
l’àmbit del lleure com en l’acadèmic, el
laboral o el personal, només quan una
persona està en harmonia amb el seu
entorn és capaç d’oferir el millor de si
mateixa i desplegar totes les seves possibilitats.
A les Escoles Arrels-Esperança i Arrels-Blanquerna, som molt conscients
que aquesta reflexió cal tenir-la especialment present en educació, perquè són
precisament els infants i els adolescents
els qui són més vulnerables a la manca d’equilibri emocional, i per aquesta
raó ens esforcem molt a fomentar una
convivència sana i agradable. Donem la
màxima importància al benestar de tots
els nostres alumnes, i estem compromesos amb la seva promoció.
Per tot això, en el marc del nostre
Projecte de Convivència, hem implementat un projecte d’innovació pedagògica anomenat #aquiproubullying
sota l’auspici de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte pretén lluitar
amb fermesa contra el fenomen de l’assetjament escolar a partir dels següents
objectius: en primer lloc, sensibilitzar a
tota la comunitat educativa i educar en
el respecte, el diàleg i la resolució positiva de conflictes; en segon lloc, prevenir
l’aparició de disputes; en tercer lloc, la
detecció precoç dels conflictes i, per últim, la resolució dels mateixos per la via
del diàleg. Cal destacar que en aquesta croada en contra de l’assetjament
hi està implicada la comunitat escolar
sencera: alumnes, famílies, professorat
i PAS, tots els estaments hi participen
per igual.
La implementació d’aquest projecte ha
tingut dues fases: primerament, una comissió del claustre es va formar de forma exhaustiva durant el curs 18-19 en
la prevenció del bullying, i aprofitant els
aprenentatges adquirits, i a partir d’un
procés de diagnosi inicial, van redactar
un projecte específic per al nostre centre. Enguany, aquest curs 19-20 ja hem

desplegat totes les actuacions planejades
i l’estem aplicant de manera completa.
Les línies mestres d’aquest projecte són:
la formació de tot el claustre; la creació
d’equips multidisciplinaris específics de
referència per a la gestió dels conflictes
(que inclouen membres del claustre, de
les famílies i del PAS), fins i tot encara
que no encaixin perfectament d’assetjament –entenent que una actuació a
temps pot impedir que un conflicte en
fase incipient esdevingui més tard un
fenomen molt més complex i agressiu-;
la formació al conjunt de tot l’alumnat
des de 5è de primària fins a 4t d’ESO
en hores reals i amb activitats dissenyades expressament per a aquest propòsit; la creació d’equips d’alumnes amb
implicació directa en la detecció dels
conflictes i la intervenció inicial; la difusió i sensibilització de les famílies, i
la visualització a tota l’escola del nostre
compromís contra el bullying per mitjà
de materials creats pels estudiants.
Ara que ja comencem a flairar el final
de curs i que per tant portem gairebé un
any a l’esquena en l’aplicació d’aquest
projecte, el balanç que en fem és radicalment positiu. El conflicte és natural
i no es pot erradicar, però gràcies a la
formació i la sensibilització realitzades,
percebem que allò que tan sovint es diu

d’aprofitar el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge és molt més real
que abans. Els malentesos, les reaccions
desmesurades i les emocions desbocades i les crisis pròpies de l’adolescència
segueixen i sempre seguiran generant
friccions i confrontacions, però el nostre
alumnat comença a estar més preparat
per gestionar aquestes situacions de manera constructiva i amb consciència social. No tenim cap dubte, per altra banda, que, a mesura que els alumnes passin
més i més temps immersos en un clima
positiu i segueixin rebent formació, el
canvi cultural que es produirà serà cada
vegada més profund.
Ens il·lusiona especialment pensar que
tot just hem fet els primers passos d’un
camí que ens ha de dur ben lluny. Un
camí que recorrerem junts, convençuts
que, així, gaudirem més del camí. g
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Col·legi Xaloc: projecte solidari de
donació de bicicletes
els elements bàsics del funcionament
d’una bicicleta. Al mateix temps, seran protagonistes del procés
d’aprenentatge, tot donant-li
ús a les classes d’Educació Física, i els alumnes d’Economia,
amb la seva feina de promoció
i recerca de col·laboradors i
patrocinadors.
El professorat coneixedor de
la problemàtica actuarà com a
guia i principal motivador del
projecte, disposat a intervenir
en els moments oportuns.

E

l projecte que presentem és una
proposta per impulsar la tasca solidària dins i fora de les sessions
d’economia i tecnologia. Pretén
intervenir en una problemàtica de caràcter socioeconòmic, ja que l’objectiu final
és millorar l’estil de vida d’una comunitat,
encara per determinar, amb pocs recursos.
Es tracta d’un projecte amb unes característiques pròpies, pensades per a la realitat
educativa de Xaloc, dins del context de les
característiques dels nostres alumnes, famílies i professors. Està pensat perquè la
nostra comunitat educativa s’involucri de
manera directa, de manera que és possible
que la nostra proposta no es pugui dur a
terme en un altre context.
El projecte: donació de bicicletes – Àrea
de Tecnologia, Economia i Educació
Física - Posada a punt de les bicicletes
El nostre procés educatiu s’inicia quan els
nostres alumnes prenen consciència que
una bicicleta que ells no solen utilitzar o
se’ls ha quedat desfasada pel temps pot
ser reutilitzada per persones d’una altra
comunitat que no gaudeixen de les mateixes possibilitats. Es requereixen bicicletes
usades però no trencades. Recollirem bicicletes de totes les mides, ja que els alumnes d’Economia encara han de fer l’estudi
per triar l’entitat beneficiària.
Els nostres alumnes també seran grans
beneficiats, ja que aprendran a restablir

Fonamentació
Des de fa uns anys, Xaloc sol ser partícip
d’activitats solidàries, donant menjar a
Càritas i col·laborant amb l’hospital de
nens de Sant Joan de Déu, o ajudant a
fer deures a l’entitat de Nou Quitxalles
i la Vinya. El programa d’aprenentatge
i servei (APS) és la raó fonamental del
nostre projecte. Per aquest motiu, volem
potenciar i enriquir les activitats solidàries des de les mateixes hores lectives. En
aquest cas, durant el primer trimestre, els
alumnes d’Economia de 4t d’ESO seran
els encarregats de fer la promoció. A les
hores del segon trimestre de la matèria de
Tecnologia es durà a terme la part de posada a punt de les bicicletes.
- Hem aconseguit un total de 43 bicicletes. Aquest número sobrepassa les nostres
previsions i això ens permetrà donar continuïtat al projecte en cursos futurs.
- A més, la classe de 4t d’ESO, que ha
optat per l’itinerari tecnològic, té 18
alumnes. Tenint en compte que és el
primer curs en què iniciem aquest projecte, tenim previst arreglar 7/8 bicicletes. Treballen en grups de 2 i 3 alumnes.
Per realitzar els grups de treball cooperatiu ens hem de moure en el nombre
de bicicletes esmentat anteriorment.
El motiu d’aquesta variant és clarament
formativa per al nostre alumnat: fer
sentir als nostres alumnes artífexs i protagonistes del projecte solidari. Sense la

seva ajuda, sense els seus coneixements i
sense les seves hores de dedicació, no es
podrien beneficiar les nenes i nens amb
baixos recursos econòmics.
La posada a punt de les bicicletes usades es
realitzarà a Xaloc, amb els alumnes de 4t
d’ESO, dins de les hores lectives de Tecnologia. A partir d’aquest moment, seran
els alumnes d’Economia els encarregats de
trobar una altra ONG o alguna entitat juvenil que es pugui beneficiar de l’ús d’unes
bicicletes posades a punt per part nostra.
Planificació del projecte
Per planificar el nostre projecte educatiu, ens plantegem i treballem les següents preguntes:
QUÈ FER? Els alumnes d’Economia,
amb l’ajuda del professorat, han de conscienciar les famílies i alumnes de Xaloc perquè donin les seves bicicletes usades. S’ha
fet una campanya de promoció des de la
matèria a nivell intern (xerrades explicatives per part dels alumnes a la reunió de
pares) i a nivell extern (difusió del projecte
a la ràdio). Una vegada tinguem les bicicletes, organitzem tallers de tecnologia a Xaloc, per fer una posada a punt de totes les
bicicletes. Una vegada els alumnes hagin
deixat les bicicletes en perfectes condicions
s’usaran a les classes d’Educació Física per
comprovar el seu bon estat. Mentrestant,
els alumnes d’Economia s’encarreguen de
la promoció en la reunió de pares, en les
xarxes socials i faran la recerca de patrocinadors. Faran un estudi de diverses entitats
i ONG per tal d’oferir-li la donació de bicicletes per tal que joves amb baixos recursos
econòmics es puguin beneficiar.
PER A QUÈ? Conscienciar l’alumnat
de la realitat social i econòmica d’una
comunitat amb necessitats socials i
amb pocs recursos és l’objectiu principal. Implicar els nostres alumnes en
el procés, fent-los partícips de forma
activa en el projecte. A més d’aprendre
a entendre el funcionament mecànic
d’una bicicleta, es pretén treballar l’esperit solidari, destinant el seu temps a
ajudar els altres.

A QUI? En primer lloc, els alumnes de
la nostra escola aprendran a elaborar
projectes, campanyes de promoció i recerca. Cal trobar una entitat que treballi
amb joves que no tinguin possibilitats
de comprar una bicicleta. L’objectiu és
fer una donació de bicicletes a canvi de
res material, però els alumnes demanaran a les persones o entitats beneficiades
un compromís per escrit del bon ús de
la bicicleta, així com una justificació de
la necessitat de rebre la bicicleta en perfectes condicions. Si busquem projectes
que estiguin relacionats amb el nostre,
veiem gran similitud amb la tasca que
feien a l’ONG Bicicletes sense Fronteres. Es dediquen a lliurar bicicletes
a entitats que les utilitzen com a eina
d’integració social. El seu projecte principal es desenvolupa a Palmarín (Senegal) on treballen conjuntament amb la
comunitat rural per millorar l’accés a
l’educació mitjançant bicicletes. És per
això que preteníem col·laborar amb ells
però, en l’últim contacte que vam tenir-hi, ens van comunicar que solament
rebien bicicletes noves. Així doncs, es va
trencar qualsevol mena de col·laboració.

cletes. Serà a les classes de Tecnologia.
Durant el tercer trimestre (abril – juny)
es realitzaran sessions d’Educació Física on el principal material d’ús seran les
bicicletes, tals com circuits d’educació
vial i competicions esportives. El dia 3
de juny ha estat declarat per l’ONU el dia
mundial de la bicicleta. Per aquest motiu
s’organitzarà tota mena d’activitats en el
col·legi per fomentar l’ús de la bicicleta
entre els nostres alumnes, com a element
de sostenibilitat i sensibilitzador amb el
medi ambient. Durant el mes de juny
està previst fer l’entrega de les bicicletes.

AMB QUI? Un dels principals implicats
seran els nostres alumnes de 4t d’ESO de
l’itinerari tecnològic. Ells seran qui aprendran a reparar les principals parts del funcionament d’una bicicleta (frens, la direcció,
la transmissió, rodes i palanques de canvi).
Coneixeran la sensació de dedicar el seu
propi temps als altres, la vivència d’ajudar
altres persones i de desfer-se dels seus propis béns materials. Les mares i pares també
seran impulsors del projecte, ja que hauran
de donar el vistiplau perquè els seus fills
puguin créixer com a persones, donant les
seves bicicletes. Els altres implicats són els
alumnes de l’optativa d’Economia: la seva
feina serà imprescindible a nivell logístic,
ja que les seves decisions marcaran el camí
del resultat final.

Objectius generals i específics
Els nostres objectius generals estan pensats perquè es puguin aconseguir gràcies
als nostres recursos, a la metodologia que
duem a terme i els terminis previstos dins
del curs 2018-2019. Tenen una relació lògica amb les activitats solidàries i els continguts curriculars de l’ESO.

QUAN? Durant el primer trimestre del
curs 2018-2019 s’ha sol·licitat als alumnes i famílies que donin bicicletes usades, mitjançant tota classe d’activitats de
promoció. També s’ha fet la recerca per
trobar empreses que vulguin col·laborar
amb material (pintura per pintar bicicletes i elements propis d’una bicicleta).
En el segon trimestre (14 de gener a
l’11 d’abril) es duran a terme els tallers
de reparació i posada a punt de les bici-

Finalment, una vegada s’hagi realitzat el
lliurament de les bicicletes al jovent que
les necessiten, els alumnes implicats de
4t d’ESO emplenaran una fitxa d’autoavaluació en què podran manifestar el
grau d’aprenentatge adquirit. Valoraran
el grau d’implicació i coneixement dels
professors que han guiat el projecte, així
com el resultat final de tot el treball de
forma global. A final de curs, s’exposarà el
treball realitzat davant la junta de l’ESO
i Batxillerat per extreure les conclusions
oportunes de cara a futurs projectes.

Els objectius generals
- Promoure la solidaritat com un valor a
través de la bicicleta.
- Integrar el projecte dins de la programació anual d’Educació Física, Economia i
Tecnologia de 4t d’ESO.
- Donar a conèixer el projecte solidari a
tota la comunitat educativa.
- Generar un espai en el qual els alumnes
puguin prendre consciència de les problemàtiques socials.
-Sumar esforços per optimitzar els resultats del projecte solidari.
- Generar actituds solidàries arran del projecte de les bicicletes i adoptar-les com a
filosofia de vida.
Els objectius específics
- Recollir bicicletes usades per part de les
famílies de Xaloc que pretenguin participar en el nostre projecte solidari.

- Redactar els conceptes, procediments
i actituds a les programacions del curs
2018-19 d’Educació Física i Tecnologia
de 4t d’ESO.
- Difondre el projecte a través de les xarxes
socials del col·legi, web del col·legi, Twitter
i mitjans de comunicació.
- Explicar el projecte solidari a les tutories
amb alumnes i a les reunions de mares i
pares.
- Organitzar debats i taules rodones en les
tutories per enfortir la cultura participativa,
solidària i de compromís cívic.
- Treballar de forma cooperativa en la
reparació de les bicicletes per poder
lliurar-les en perfecte estat.
- Mantenir informats els alumnes de
l’agraïment dels receptors de les bicicletes.
- Agrair a famílies i alumnes la seva generositat per l’aportació al projecte.
- Estimular la divulgació i la implementació de l’Aprenentatge Servei.
- Aconseguir el compromís de tots els
membres per aconseguir que el projecte
es pugui dur a terme.
Metodologia
Els tallers de mecànica es basaran principalment en:
- Reparació de burxades, canvi de càmeres i pneumàtics quan sigui necessari
en cas de deterioració.
- Desgreixar, netejar i tornar a greixar
les cadenes.
- Canvi dels cables i pastilles de fre.
- Ajust dels canvis.
- Neteja de plats i corones. g
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Institució Les Alzines: la cultura de
pensament a les aules
èxit a les seves aules, convertint l’aprenentatge en una gran aventura diària
per a cada alumne i per a cada família.
Educació Infantil
Avui en Marçal ha dit que els elefants
volen. Quina seria la teva reacció si el
teu fill et digués això?

S

egons David Perkins «per aprendre a pensar cal materialitzar i
monitoritzar el pensament. Per
educar bons pensadors, convé
fer-ho des de les primeres edats».
Per crear cultures de pensament a l’aula,
contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament integral
dels alumnes a Les Alzines ajudem
l’alumne, el professorat i també els pares
a preguntar-se el sentit de tot el que fan,
i aportar-hi valor. Incorporem les novetats que aporta la recerca en neuro-educació, psicologia i pedagogia. Utilitzem
el pensament com a estratègia pedagògica: per aprendre hem de comprendre,
i per comprendre hem de pensar. Cerquem potenciar la comprensió per tal
que l’alumne sigui capaç de transferir
els aprenentatges fora de l’àmbit escolar,
a d’altres contextos i situacions.
Un dels fonaments de l’eix «Preparats
pel canvi» del nostre projecte pedagògic Aude! és la incorporació del pensament a l’escola. Per fer-ho seleccionem
un conjunt de «rutines de pensament»
i les adaptem a les diferents edats per
ajudar els nens i nenes a desenvolupar
hàbits de pensament bàsics, com fer-se
preguntes, observar amb detall, comparar, relacionar, i fins i tot aprofundir en
qualsevol tema. Aquestes rutines s’uti-

litzen amb els diferents continguts i
situacions promovent la comprensió, la
creativitat i l’aprenentatge autònom.
Ens inspirem també en el moviment
pedagògic Reggio Emilia, en l’ús que
fem de la documentació com a eina per
visualitzar la «història de l’aprenentatge» a les parets i passadissos de l’escola, i
agafem del pensament lateral d’Edward
de Bono les tècniques per al desenvolupament de la creativitat: els coneguts
«barrets de pensar» que fa molts anys
formen part del dia a dia de l’escola.
Des de ja fa uns anys, el professorat de
Les Alzines es forma en metodologies
pedagògiques avançades i les aplica amb

Tradicionalment, només hem acceptat les idees que considerem «correctes» i davant d’afirmacions com la d’en
Marçal hem tingut respostes del tipus:
«Nooo! Els elefants tenen quatre potes
i caminen. Són els ocells els que volen».
A Les Alzines tenim les eines per capgirar aquesta situació. S’intenten fer
preguntes que facilitin l’aprenentatge,
en comptes de donar respostes i esperar
la memorització. No es limita sinó que
accepta totes les idees per vàlides; la importància rau en els raonaments, i amb
aquest procés s’arriba a un pensament
més profund.
A través de les rutines de pensament
s’aconsegueix promoure i validar el pensament dels alumnes. Cada rutina té un
propòsit i crea diferents tipus de pensament. D’aquesta manera, adquireixen
uns hàbits que predisposen les seves

ments a desenvolupar diferents i millors
processos de pensament al llarg de les
seves vides.
Les rutines segueixen uns passos clars
i fàcils de seguir, de manera que poden
ser incorporades fàcilment a l’aula. Les
rutines s’han de portar a terme en petits
grups, i la resta d’alumnes treballen autònomament en els diferents ambients.
Al final de la classe hi ha un moment de
trobada i reflexió en què tots comparteixen el que han fet, el que han après i
com s’han sentit durant la sessió. Es potencia la curiositat, s’augmenta la motivació, es fa que l’alumne sigui conscient
del propi pensament i el converteix en
veritable protagonista dels seus aprenentatges, fent que aquests siguin significatius. Per cert, en Marçal ahir a la
tarda va veure Dumbo i, sí, en aquesta
pel·lícula els elefants volen!
Educació Primària
A l’etapa d’Educació Primària, ja fa
temps que busquem revolucionar la
dinàmica d’aula. De mica en mica
hem anat incorporant noves metodologies que ens han ajudat a fomentar
aquest dinamisme centrat en l’aprenentatge en el pensament com a eix
significatiu. Aquest curs, més que mai,
les alumnes han entès la importància
del procés de pensament, i ha estat
gràcies a eines com les rutines i les
claus de pensament. El treball de les
rutines de pensament –tant de manera individual com grupal– i les claus
de pensament ens han ajudat a obrir
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la ment en totes les seves dimensions,
i han contribuït a canviar la distribució i els rols a l’aula. Ara la mestra ja
no és l’única guia del procés d’aprenentatge de les alumnes, sinó que són
elles mateixes les que manen, marquen, valoren i prioritzen.
Educació Secundària i Batxillerat
A ESO i Batxillerat, com a la resta de la
nostra escola, hem apostat per la cultura
de pensament, que empodera l’alumne
cap a un aprenentatge significatiu que li
obre la ment no només a l’adquisició de
nous continguts, sinó també a la reflexió,
la connexió, el raonament, l’esperit crític,
la consideració de diferents perspectives
i el respecte envers aquestes, etc.
Per això, les professores hem canviat la manera d’ensenyar a les nostres

aules per tal d’aconseguir empoderar
els nostres alumnes. Les classes són
més dinàmiques, més interactives,
i l’alumne és el protagonista del seu
aprenentatge cognitiu i metacognitiu.
És a dir, aprèn nous continguts i al
mateix temps és conscient del procés
de pensament, i també aprèn a aplicar aquest coneixement a la vida real.
D’aquesta manera els nostres alumnes
sabran quins processos de pensament
han de realitzar en cada moment i sabran aplicar aquests coneixements a la
seva vida real.
Creiem que les nostres alumnes estaran preparades per a la vida adulta, per
al futur que hauran de construir i per
ser unes bones líders per construir un
món millor. g
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Col·legi Aura: Aude Infantil, un model que
està transformant la forma d’aprendre

A través de les rutines de pensament els
infants aprenen a entendre la forma en
què es processa la informació, com l’apliquen a diferents situacions, aprenen a
observar, a analitzar, a deduir, a generar
noves idees. D’aquesta forma, estableixen
hàbits que predisposen les seves ments a
desenvolupar diferents i millors processos
de pensament al llarg de la seva vida.

A

la Llar d’Infants del Col·
legi Aura hem posat en
marxa l’aplicació del Model
VESS (“Vida Equilibrada
amb Sentit i Saviesa”) que va més enllà
d’un model pedagògic i que consisteix
a portar una vida equilibrada amb un
mateix, buscant el valor i el perquè
de les coses.
Aquest model s’inclou dins del Projecte Aude Infantil que utilitza el pensament com a estratègia pedagògica
i com a fonament de tot el que fem.
No es limita a les àrees acadèmiques
sinó que té en compte els valors, l’ètica, la solució de conflictes, l’empatia,
la relació amb els altres, etc. Té com a
propòsit fonamental formar ciutadans
autònoms, feliços, responsables, empàtics i que actuïn sàviament.
En el Projecte Aude Infantil, els estudiants són els protagonistes dins del
seu procés d’aprenentatge. Aprenen a
pensar, convertint-se en els autors de
la seva educació. Les aportacions dels
alumnes, les seves idees, sentiments,
creacions, etc. són valorades i documentades reforçant positivament la
seva participació i estimulant l’autonomia intel·lectual.
En aquestes imatges podeu veure com
els petitons tenen un primer contacte
amb les rutines de pensament.
L’educació d’ara no respon a les necessi-

tats del món actual. No podem aconseguir
uns bons resultats fent el mateix de sempre. Per aquest motiu, les escoles d’Institució Familiar d’Educació hem volgut
formar part del mètode VESS creat per
Edu1st. Perquè estem convençudes que
per canviar l’educació d’avui es requereix
una nova mirada, un canvi radical en el rol
de l’alumne- mestre i del model d’ensenyança-aprenentatge.
VESS és un model educatiu visionari que reuneix els millors programes
educatius del món. Aquest model
entén que els continguts són importants, però més important és el
desenvolupament de l’individu amb
equilibri espiritual, emocional, social,
personal, intel·lectual i físic perquè
els alumnes puguin assolir la maduresa en totes les àrees.
El Projecte Zero de la Universitat Harvard
ha sigut el germen d’inspiració per al mètode VESS. La meta del Projecte Zero és
comprendre i millorar els moviments mentals que intervenen en el procés d’aprenentatge. Un dels components més destacats
d’aquest projecte és el Pensament Visible,
ideat pels investigadors Ron Rirchhart
i David Perkins, que proposa la idea
d’ajudar els estudiants a “veure” les accions que tenen lloc en la seva ment quan
estan pensant. Les eines del pensament
visible augmenten la capacitat cognitiva
en els infants des de la primera infància.

La formació de bons hàbits de la
ment ha de començar a una edat molt
primerenca. Aquests processos de
pensament són interioritzats i posteriorment aplicats sense esforç en
diferents situacions de la vida diària
de la persona.
El mètode VESS es porta a terme des
de la Llar d’Infants, fent que els infants
tinguin una gran riquesa en experiències
sensorials, a través del moviment i la vivència, a través del modelatge de les mestres, gràcies al llenguatge de pensament
i aplicant les claus i les rutines de pensament. Les experiències no es limiten
en l’activitat en si mateixa, sinó que se’ls
convida al fet que comuniquin els seus
pensaments, sentiments, que es facin
preguntes i que facin visible el seu pensament a través de la documentació. Així
és com es produeixen l’aprenentatge i la
creativitat, generant noves experiències i
connectant-les amb les experiències i els
coneixements passats. g

Escola Lleó XIII: Integració d’alumnes amb
necessitats educatives especials

A

quest projecte educatiu té com
a objectiu principal millorar la
inclusió dels alumnes amb capacitats diferents. A la nostra escola
conviuen alumnes del Projecte Singulars
(programa que vetlla per la conciliació de la
pràctica de diferents modalitats esportives,
dansa o música amb la vida acadèmica), amb
alumnes nouvinguts, trastorn de conducta,
amb dificultats d’aprenentatge, amb altes
capacitats i alumnes que segueixen de forma
adequada el currículum ordinari. L’Escola
Lleó XIII és un centre d’alta complexitat, el
15% d’alumnes presenten un trastorn d’aprenentatges i/o emocional, tot i que molts no
tenen un dictamen realitzat per l’EAP.
Davant de tanta diversitat, es posa en
marxa aquest programa per poder oferir
una resposta a les dificultats observades
en la inclusió de les diferents tipologies
d’alumnes en la nostra comunitat educativa i per extensió als entorns a on els
nostres alumnes i nosaltres mateixos interactuem diàriament.
El projecte es basa en les Intervencions
Assistides amb animals, concretament
gossos. El punt de partida és un curs
d’Ensinistrament caní per a joves. A
partir d’aquí la intervenció es basa en
el treball, el contacte i coneixement del
gos, com a eina terapèutica per treballar la inclusió i el respecte. A través de
sessions de treball amb gossos, ensinistrats específicament per aquesta tasca,
i la realització de diverses dinàmiques
i propostes relacionades amb el món
caní el seu coneixement, cura i educació.
Es realitzen sessions d’ensinistrament
caní, a on es treballa l’atenció, el control
d’impulsos, l’empatia, la comunicació
verbal i no verbal, la coordinació física,
treball en equip, treball col·laboratiu, la
gestió de les mateixes emocions, tolerància a la frustració... també es porten
a terme altres dinàmiques de joc a on
també es treballen els mateixos aspectes
però sempre el gos és el centre de l’activitat. Es fa servir al gos com a motor i
eix principal per tal que els nens puguin
projectar i canalitzar el seu focus cap a
l’animal. D’aquesta forma es pot fer èm-

fasis en treballar:
- L’acceptació de les diferències.
- La millora de l’autoestima i autoconcepte.
- Reforçar el respecte cap als altres i cap a
un mateix.
- Potenciar l’empatia.
- Reconducció de conductes inadequades.
- Tolerància a la frustració.
Entre altres aspectes que intervenen en
el manteniment d’una bona convivència
relacional. Aquestes sessions les porten a
terme uns professionals externs al centre
amb doble titulació, tècniques en teràpies assistides per gossos combinat amb
psicologia i pedagogia, amb l’estreta col·
laboració i participació dels tutors/es de
l’aula, de l’alumnat i amb coordinació de
l’equip docent de l’escola. El nostre objectiu és aconseguir que el benestar emocional dels alumnes reverteixi en les seves
relacions i interaccions amb els altres.
Després dels estudis realitzats durant el
primer any, comprovem que el projecte
potencia la capacitat de decisió i participació activa dels alumnes en el seu
desenvolupament, ja que les sessions es
dissenyen en funció de les necessitats
expressades dels alumnes durant les devolutives a cada final de sessió. Ells es
marquen el seu propi full de ruta respecte als aspectes a canviar a través del
tracte i el treball amb el gos. En un inici
han de realitzar coses diferents en la seva
comunicació verbal i corporal, per tal
de tenir una millor comunicació amb el

gos i que aquest segueixi les indicacions
d’una forma ràpida i efectiva. A partir
d’aquesta pressa de consciència de canvi
en la comunicació, han pogut posar en
pràctica, aquests canvis amb si mateixos
o amb els seus companys i valorar si els
resultats son igual de positius que amb
el gos i amb quines dificultats es troben
per posar-ho en pràctica amb humans a
diferència dels animals.
Per tant amb aquest projecte educatiu, es
potencia l’observació d’un mateix i dels
altres en referència al tipus de comunicació que es realitza i els efectes que té
aquesta en els altres. Es potencia l’autoreflexió i l’autoobservació, en la relació
amb els altres i com a partir dels nostres
canvis els altres també canvien. Aquests
canvis però primer es posen en pràctica
amb els gossos, que és un entorn “segur
emocionalment”, perquè el gos no riu de
què fas, no et ridiculitza i agraeix qualsevol canvi que ell pugui entendre en la comunicació i/o estat emocional. Una vegada els nois i noies agafen confiança en
els seus canvis poden posar-ho en pràctica amb els companys que tinguin més
afinitat i més endavant amb els altres o
quan s’enfronten a situacions estressants
com exàmens o competicions.g
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Escoles Fonlladosa: iniciativa solidària
“Bufa la bombolla”

A

veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar seria
menos si le faltara una gota”.
Madre Teresa de Calcuta.

comunitat educativa. D’altra banda, també ens hem proposat recaptar diners per
col·laborar amb la Fundació. Volem ser
una de les peces que falten per ajudar-los
a sortir de la bombolla!

L’any 2014, un grup de professionals dedicats a l’atenció pediàtrica de les Immunodeficiències Primàries (IDP) i les seves
complicacions infeccioses conjuntament
amb familiars de pacients afectats van fundar “Barcelona Pid Foundation” (Immunology and Infection). Des del primer moment, la missió d’aquesta Fundació va ser
donar suport a les IDPs per afavorir el seu
coneixement en la societat, la investigació i
la cura dels pacients i suport als seus familiars. Quin és el seu repte? Que les persones
afectades tinguin la millor qualitat de vida
possible, durant l’evolució de la seva malaltia, oferint, al mateix temps, tota mena de
suport social per aconseguir-la.

En un primer moment, alumnes de primària i de secundària de l’escola van poder
conèixer què són les IDP i què impliquen
en qui les pateixen, a través de xerrades i
tallers realitzats per psicòlegs, infermeres
i doctors que col·laboren amb aquesta
organització sense ànim de lucre. El propòsit era explicar què són les Immunodeficiències Primàries, què els suposa als qui
les pateixen i quina és la tasca i projectes
que desenvolupa la Fundació. També varen aprendre quines mesures preventives
es poden adoptar per afavorir el benestar
d’aquests nens/es a les escoles, esdevenint
uns experts en salut mitjançant activitats
lúdiques en grup. Posteriorment, els nois i
noies de tercer d’ESO, a través d’un projecte d’Ètica i per donar suport als nens
i nenes amb una IDP, s’han encarregat
d’organitzar actes durant la setmana de
solidaritat de l’escola. Ens sumem a la
lluita per les IDP!

La Martina és una nena de vuit anys amb
una IDP que està cursant tercer de primària al nostre centre escolar. Gràcies a la
implicació directa de la seva família i a la
realització de xerrades i tallers a la nostra
escola a través de BCN PID Foundation,
s’ha pogut apropar al context escolar del
dia a dia de la Martina i de molts nens/es
que conviuen amb una immunodeficiència
primària. Gràcies a la difusió del seu cas, els
alumnes de les Escoles Fonlladosa han conegut la seva realitat, així com la de moltes
altres famílies que lluiten contra les IDP i
les seves complicacions infeccioses.
La nostra motivació és ajudar-los a través de la realització d’activitats i projectes
solidaris, per conscienciar a la població de
Malgrat de Mar i, en concret, a la nostra

Gràcies a la seva motivació i participació,
l’alumnat ha proposat organitzar un gran
ventall d’activitats solidàries i lúdiques
per fer una recaptació íntegrament dedicada a projectes de recerca de les IDP
de la Fundació. Partint d’una jornada de
conscienciació, on hi participa tota la
comunitat educativa de la nostra escola,
aquest grup d’alumnes proposa fer una
Gimcana Infantil Solidària per als més
petits a la vila i organitzar una Caminada Popular Solidària a Malgrat de Mar.
Paral·lelament, en el decurs d’aquestes

activitats, han pensat muntar paradetes
per vendre manualitats realitzades a les
aules (punts de llibre, braçalets, imants,
clauers i pins) i també vendre pastissos
“solidaris” elaborats per les famílies. Per
desenvolupar aquestes propostes, comptem amb la col·laboració de la iniciativa
solidària Bufa la Bombolla, l’Ajuntament
de Malgrat de Mar i d’algunes entitats
locals (grup excursionista de Malgrat
(GEM), associació de comerciants...).
Amb aquest tipus de projectes, promovem
i fomentem organitzar, indagar, superar
reptes, raonar amb evidència, descobrir
complexitat, concloure, connectar i crear
per aprendre a pensar i actuar de manera
integrada, sense deixar de banda el nostre
propòsit solidari. En aquest sentit, pretenem potenciar un dels pilars bàsics de la
nostra escola des d’una altra mirada: entendre el valor del diàleg, de la cooperació,
de la solidaritat i la no discriminació.
En últim terme, destaquem que aquest
projecte no finalitza amb aquestes actuacions, ja que és un projecte viu que
continuarem treballant en un futur. Altrament, iniciatives solidàries com Bufa
la Bombolla mitjançant la compra d’un
pot de bombolles, necessiten el suport
de la nostra societat per donar a conèixer aquestes malalties i ajudar a seguir
investigant per poder curar tots els nens
i nenes amb IDP. La il·lusió, la investigació, la màgia, la recerca, la solidaritat,
les bombolles... poden ajudar a moltes
persones! g

La petita Júlia, una gran revolució al
Col·legi Pineda

L

a Júlia estudia al col·legi Pineda
de L’Hospitalet, Barcelona; té
onze anys i fa 6è de Primària.
Segurament, si no hagués estat
per ella, molts de nosaltres no hauríem sentit mai les paraules “Atàxia de
Friedreich”.
Aquest és el nom d’una malaltia
hereditària neurodegenerativa que
actualment no té cura. L’Atàxia de
Friedreich causa una degeneració
progressiva del teixit nerviós de la
medul·la espinal, i dels nervis que
controlen el moviment muscular dels
braços i les cames. A Espanya, aquesta malaltia afecta aproximadament
3.500 persones, entre les quals es troba la Júlia. El seu dia a dia a l’escola
no és fàcil: li cal ajuda per sortir al
pati, per anar al menjador...
Les creixents dificultats de la Júlia
van despertar la sensibilitat de tota
la comunitat educativa, i aquesta és
la raó de ser del projecte Júlia’s, que
va néixer el curs passat impulsat per
Fes Somriure, l’escola solidària de
Pineda. L’objectiu que es persegueix
és doble: d’una banda, la construcció
d’una aula d’atenció especialitzada
per a la Júlia i per a totes les alum-

nes a qui pugui fer falta: un espai
multidisciplinari, dissenyat per poder atendre adequadament qualsevol
alumna amb una necessitat educativa
especial, així com la seva família i els
professionals de diferents disciplines
com ara fisioterapeutes, psicòlegs,
etc. A més, volem contribuir econòmicament a la recerca d’un fàrmac
contra la malaltia, sumant esforços
amb l’Associació STOP-FA.
Per tal de sensibilitzar de les famílies de l’escola, vam celebrar una
conferència a càrrec del doctor Antoni Matilla, principal investigador
del fàrmac per a la cura de l’Atàxia
de Friedreich, que ens va explicar en
què consisteix la malaltia i quins són
els darrers avenços en la investigació.
També va resultar molt positiu projectar a les aules de l’escola diferents
testimonis de persones amb Atàxia
de Friedreich.
Per recaptar fons, hem posat en joc la
creativitat: hem dissenyat i venut més
de 5.000 polseres solidàries a l’escola i a
comerços de L’Hospitalet, hem celebrat
dues festes infantils benèfiques que han
reunit més de 500 persones i també hem
demanat ajudes i subvencions a empreses

i fundacions gràcies a les quals hem pogut
fer front a la primera part del projecte.
Tot plegat, podríem dir amb satisfacció que la Júlia ha revolucionat la
vida de Pineda i que no li podem estar més agraïdes per la gran lliçó que
ens dóna dia a dia. g
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Col·legi Pive: caminem per poder ser

A

grans trets, el nostre projecte
d’escola se sustenta sobre dos
grans pilars: l’excel·lència acadèmica i el creixement personal
dels nostres alumnes.
L’excel·lència acadèmica dels nostres
alumnes està fonamentada en els bons
resultats que obtenen al final de tots els
cicles i, sobretot, pels excel·lents resultats
dels nostres estudiants de batxillerat a les
PAU, uns resultats que igualen o freguen
cada curs el 100% d’aprovats.
Però som conscients que aquests magnífics resultats no es podrien produir si els
nostres alumnes no tinguessin adquirits
unes habituds, una manera de ser i uns
valors que els donen l’atenció, la intenció,
l’actitud i la constància –l’esforç i la responsabilitat- que els permeten tirar endavant amb els seus estudis i reeixir-ne.
Com aconseguim que els alumnes del
PIVE assoleixin aquest grau de creixement
personal que els facilita l’èxit en els estudis?
La feina comença de ben avall, a l’Educació Infantil. El nombre reduït d’alumnes
per classe possibilita que els mestres i els
tutors facin un veritable seguiment personalitzat de cadascun dels alumnes i permet que a classes es pugui parlar i reflexionar, des de ben petits, de les reaccions
emocionals i de les respostes intel·lectuals
que ens provoquen les circumstàncies que

vivim. Dins d’aquest àmbit, els nostres
alumnes més petits practiquen el ioga i
podem dir que aquest mètode de relaxació i de meditació s’ha convertit en una de
les activitats que tenen més bona acollida
entre els alumnes i llurs famílies.
La Primària, des de fa força cursos, participa en el programa «School to School»
de la fundació Vicente Ferrer. Aquest
programa, l’essència del qual és l’intercanvi cultural entre els nostres alumnes amb
escoles del mateix nivell de l’Índia, pretén
que nens i nenes prenguin consciència de
les desigualtats i aprenguin valors de solidaritat i de justícia social.
Les activitats solidàries dels cursos de
Primària s’adrecen també a persones de
l’en-torn més proper: Per Nadal, van a
cantar nadales a la residència d’avis El
Prat, participen en el recapte d’aliments
i de roba que organitzen els alumnes
d’ESO, celebren els dies mundials de la
Pau i de la igualtat de gènere amb propostes imaginatives que en potencien el
coneixement i la consciència.
A l’ESO, els alumnes de 3r curs són
els encarregats de dissenyar, organitzar
i portar a terme les campanyes de recollida d’aliments per a l’organització
Càritas Tona, i de roba per a la Fundació
Humanitària Dr. Trueta. També hem de
destacar aquí el treball de conscienciació
que es fa a totes les assignatures de Valors

Ètics que s’imparteixen a l’ESO, en les
quals es promou la reflexió ètica com a activitat fonamental i pròpia de l’ésser humà,
a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions interpersonals.
Els alumnes de Batxillerat, en la celebració
del Nadal Solidari del col·legi, col·laboren
en els recaptes i participen activament en
la Marató que TV3 organitza cada any.
Caminem per poder ser: adonar-nos
de com funcionem com a persones;
comprendre els nostres límits, les
nostres limitacions i les nostres resistències; tenir confiança en nosaltres mateixos -creure en les nostres
potencialitats-, comprendre el sentit
profund de tot el que fem... Aquest
és el camí de creixement dels nostres
alumnes.g

Escola Utmar: The Challenge Classroom

J

a ha passat gairebé un any des de
la inauguració de The Challenge
Classroom a Escola Utmar i els resultats no poden ser millors. Alumnes motivats i professors engrescats són el
fruit d’aquest nou projecte que va suposar
la culminació de les celebracions del 50è
aniversari del centre educatiu.
Escola Utmar va néixer el 1967 al barri de
Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.
En l’actualitat el centre concertat compta
amb 800 alumnes en les etapes d’Educació
Infantil, Primària i Educació Secundària
Obligatòria, repartits entre els seus quatre
centres educatius situats a Esplugues de
Llobregat i L’Hospitalet. Al llarg dels anys,
l’escola ha anat creixent i s’ha consolidat
com a referent educatiu en el seu entorn.
“Una àmplia experiència i una mirada posada en el futur” és l’eslògan de l’escola que
sempre s’ha caracteritzat per un ambient
familiar i el seu caràcter acollidor. I aquesta
mirada al futur es reflecteix en una cerca
contínua de mètodes d’aprenentatge pràctics, innovadors i motivadors per a preparar
als nostres alumnes per a un món nou.
La instal·lació de pissarres digitals a les aules, el pas d’equips a l’aula d’informàtica a
l’ús de portàtils i tauletes a totes les aules per
part dels alumnes, la incorporació de noves
tecnologies com a mètode d’aprenentatge i
altres iniciatives són reflex d’aquesta inquietud de l’escola. La nova aula RTC (Reinvent the Classroom), impulsada per HP,
Intel, Microsoft i SMART, és un pas més
en aquesta cerca contínua. Es tracta d’un
nou espai ampli, multifuncional i adaptat a
les necessitats de l’alumnat per facilitar-li la
recerca, l’experimentació i el descobriment.
És un espai equipat amb la millor tecnologia (impressora 3D, escàner…) que permet
treballar d’una forma totalment diferent de
la tradicional. És, en definitiva, un espai on
el professor abandona el seu rol tradicional

i on l’alumne es converteix en el veritable
centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest entorn adquireix gran rellevància el treballat cooperatiu. L’objectiu
d’aquesta aula és el desenvolupament per
part dels alumnes de les habilitats i competències necessàries per poder fer front als
reptes del futur. És una aula inspirada en el
moviment MAKER i que vol fomentar les
disciplines STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts y Mathematics).
Escola Utmar va apostar per aquest nou
concepte d’aula, sent la desena a inaugurar-se en tota Espanya. Va ser batejada com
“The Challenge Classroom” pels alumnes
de segon d’ESO que van estar fent una
prova pilot prèvia a la inauguració. L’aula
dels reptes… reflectint exactament el que
ells havien sentit i experimentat treballant
allà. Actualment, l’aula és utilitzada pels
alumnes del Cicle Superior de Primària i
els de 1r i 2n d’ESO. Els alumnes treballen
en les diferents zones (Thinking, Design,
Maker i Stage), on aprenen a desenvolupar capacitats valuoses per al seu futur professional i es familiaritzen amb la cultura
Maker i l’aprenentatge basat en projectes.
Els alumnes de 2n d’ESO, per exemple,
han estat investigant l’Univers durant diverses setmanes i fins i tot van poder resoldre els seus dubtes en connexió en directe amb una investigadora de la NASA,
l’Ariadna Farrés, científica que treballa al
departament d’anàlisi de trajectòries de la
NASA, que els va dedicar més d’una hora
del seu temps per tenir un debat amb ells,
en català i en anglès. Per acabar el projecte van construir uns vehicles que van dissenyar per realitzar diferents activitats en
l’exploració dels planetes. En el cas de les
classes de 1r d’ESO, els alumnes han estat
treballant el projecte “Els éssers humans i
l’aigua”. Han estat investigant sobre la seva
aparició a la Terra, les propietats especials

que van permetre l’inici de la vida al nostre
planeta, els fenòmens meteorològics, l’ús
de l’aigua en l’àmbit agrícola i domèstic...
A The Clallenge Classroom han dissenyat
i creat estructures que permeten recollir i gestionar l’aigua i fer un ús racional.
En tots dos casos, s’ha volgut fomentar el
desenvolupament del talent i incorporar la
creativitat a través de la tecnologia.
Per als alumnes aquest nou espai ha resultat
un estímul enorme. La majoria d’ells estan
desitjant que arribi el dia en què treballaran
a l’aula i, per a gran sorpresa dels professors, han arribat a demanar allargar alguna
classe, deixant d’anar fins i tot al pati. És
important recalcar que per als professors
també ha resultat ser una experiència molt
positiva. L’aula facilita una major interacció amb els alumnes i una major proximitat amb aquests, cosa que ells agraeixen. A
més, facilita el treball cooperatiu, ja que els
alumnes se senten amb més ganes d’ajudar-se entre ells per aconseguir l’objectiu.
En els mesos vinents viurem noves experiències en aquesta aula i estem convençuts
que seran igual o més enriquidores que les
viscudes fins ara. Començarem a treballar
amb nous cursos i tindrem alumnes nous
que s’engrescaran amb els seus projectes.
La nova aula és una aposta important pel
futur educatiu i a Escola Utmar estem convençuts que és l’inici d’una nova forma de
treballar i créixer amb el nostre alumnat. A
més a més, està sent una oportunitat per
apropar al barri l’aprenentatge i ús de les
noves tecnologies, ja que creiem fermament que l’educació en tecnologia és una
aposta per al futur del nostre jovent. A Escola Utmar mirem sempre endavant! g
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Escola Xarxa: Saber i saber fer

L

’Escola Xarxa és un centre educatiu privat concertat situat a Berga,
però amb una vocació de servei
a tota la comarca del Berguedà.
Forma part del Servei d’Educació de Catalunya en tant que els nostres ensenyaments
comprenen l’etapa Educació Infantil de
primer cicle (Llar d’Infants), Educació
Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior. Tota l’oferta
educativa és sostinguda per l’Administració en règim de concert.
Des de el curs 2017-2018 l’escola Xarxa
va fer l’opció estratègica d’ofertar tots els
cicles formatius en modalitat dual. Aquest
fet, al cap d’un any fa que tinguem 107
alumnes amb dual i un centenar d’empreses de Berga i comarca que col·laboren
amb el nostre projecte dual. La nostra
oferta educativa és la següent:
Cicles Formatius de Grau Mitjà DUAL
- Manteniment electromecànic
- Gestió Administrativa
- Sistemes microinformàtics i xarxes
Cicles Formatius de Grau Superior
DUAL
- Administració i finances

la formació professional en alternança i dual, permet recuperar aquesta
figura amb molts avantatges i valors
afegits doncs l’alumne s’incorpora al
treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de
l’empresa. Aquest model consensuat
de formació permet la participació
activa de les empreses en el procés
formatiu dels alumnes.
Aquest procés d’aprenentatge prèviament consensuat amb la nostra Escola, i
que sempre és com a mínim un terç del
total de continguts de cada cicle objecte
de la formació dual, garanteix un mínim
de 1000 hores d’estada de l’alumne a
l’empresa, en qualitat de treballador, amb
tots els drets i deures que això comporta
per les parts. El centre i l’Escola Xarxa pactem els continguts que el nostre
alumne aprendrà en el centre de treball
tot ajustant-los a les necessitats i perfils
del lloc de treball pel que es forma i que
ocuparà en el futur.

Des de feia temps moltes empreses ens
havien demanat la necessitat de recuperar el model laboral de l’aprenent.

Aquest repartiment de tasques i responsabilitats entre l’escola i l’empresa es
concreta amb la signatura d’un Conveni.
En aquest Conveni es fixa la figura del
tutor de centre, que farà un seguiment i
avaluació de les activitats desenvolupades per l’alumne en l’empresa.

El nou model col·laboratiu entre empresa i l’escola Xarxa que representa

La nostra experiència ens fa observar les
següents avantatges:

Per a l’empresa
- Recuperar el model d’aprenent garantint
una formació professional que millori la
qualificació i el desenvolupament personal
dels nostres alumnes.
- Disposar de personal qualificat i adaptat
a les seves necessitats i format en els seus
processos i cultura empresarial.
- Facilitar la selecció i la captació de persones amb talent.
Per a l’Escola Xarxa
- Establir una major vinculació amb les
empreses col·laboradores i la nostra vocació de servei educatiu, adaptant el nostre
bagatge formatiu a les necessitats reals del
nostre entorn empresarial i econòmic.
- Fer de corretja de transmissió entre els
joves i els seus futurs llocs de treball.
Per a l’alumne
- Compaginar la formació al nostre centre i
en una empresa del sector que cursen algun
dels nostres Cicles Formatius.
- Desenvolupar el potencial professional:
aprendre en situacions reals de treball.
- Adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.
Aquest model educatiu, model d’èxit, ens
permet dir amb convicció que: “la formació professional serà dual o no serà”. g

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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