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Valors en l’esport
i la música
Josep Manuel Prats - President de Fapel

V

oler conrear els valors i les virtuts a través de la pràctica de
l’esport o de la música és una
ànsia universal i molt antiga. De
fet, en l’antiguitat es vinculaven aquestes
activitats a una certa transcendència, a una
proximitat amb les deïtats corresponents,
per les grans qualitats o habilitats físiques,
de virtuts humanes, d’esforç i sofriment, o
simplement de resultats que assolia l’ésser
humà, desenvolupant les seves potències
físiques i superiors.
L’esport i la música són activitats humanes
que poden ajudar a conrear les cinc dimensions que tota persona té i que ha de fer
créixer: físiques, intel·lectuals, socials, emocionals i espirituals. Però no només amb la
simple pràctica o execució, sinó amb una
manera estudiada, amb un pla d’acció, sabent a quines edats i en quins moments ha
de treballar certs aspectes del seu desenvolupament físic i intel·lectual, i també certs
valors i virtuts.
De la mateixa manera que inventem i posem en pràctica els millors mètodes en
l’aprenentatge de les llengües, de les matemàtiques, de les ciències socials i naturals...
cal que posem mètodes, estratègies, intenció, en la formació i educació a la família i
a l’escola d’aquestes dimensions, d’aquests
valors que volem per a la nostra societat.
Sovint podem caure, i de fet hi caiem, en la
paradoxa (incoherència, de fet) d’exigir en
el nostre discurs que hom faci el millor per
a la societat però, si se’m permet l’expressió,

hi “aboquem producte defectuós”. Un per
un, els nostres fills i filles conformen la
societat que tenim, així com cadascun de
nosaltres, i és responsabilitat dels pares i
mares cercar el millor per a ells i per a la
societat que entre tots conformem.
Cercar l’excel·lència no només val per als
àmbits acadèmics de la llengua i les matemàtiques, que també, sinó que hem de
cercar l’excel·lència personal, ètica i moral,
cada família amb el seu estil, cada família
amb el seu projecte. I aquest projecte ha
de trobar, a l’escola i al temps d’oci, projectes que ajudin cada família a treure el bo i
millor de cadascun de nosaltres: l’escola, el
club esportiu, l’esplai, la música... ens han
d’ajudar a completar el nostre projecte de
família.
A la Fapel estem compromesos amb la formació de pares i mares. Sabem que costa,
que fa mandra, però és absolutament necessari que els pares i mares ens formem en
tots els àmbits de l’educació de la família:
tot allò que té a veure amb la parella, amb
les diferents edats dels nostres fills i les seves necessitats concretes en moments concrets. I hem de ser proactius i no reactius.
Temps, dedicació, esforç, aprofundiment,
avançar... No és tot això el que demanem
els pares i mares als nostres fills i filles
quan són alumnes o estudiants? Si els
pares donem exemple en la nostra pròpia
formació, en totes les dimensions, educarem els nostres fills perquè també cerquin
l’excel·lència i la trobin. g
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Escola de Pares
Fapel
Per això, Fapel ofereix a les AMPA i a
les Escoles un programa de conferències i cursos sobre educació, de caràcter
general i també segons les edats de fills
i filles, atès que pensem que la formació
de pares i mares és essencial per educarlos amb eficàcia.
Alhora, partim del convenciment que
aquesta formació i la unitat entre família
i escola són una eina educativa fonamental que multiplica els resultats educatius.
Els cursos són impartits per professionals de l’educació d’àmplia experiència
(professors, pedagogs, psicòlegs, orientadors) i pares de família.

P

er a FAPEL, que els pares són els
primers educadors dels seus fills
i que formen part essencial de la
comunitat educativa, és una convicció irrenunciable i necessària. De manera que, amb l’objectiu de definir un veritable
projecte personal, de qualitat i d’igualtat
d’oportunitats en el qual l’alumne és l’eix
central, totes les parts implicades en l’acte
educatiu (pares, professors i administració)
han d’esforçar-se a dur a terme el seu propi
projecte educatiu formant els seus fills segons les necessitats i conveniències de cada
etapa en el desenvolupament de la seva
personalitat.

Revista informativa de Fapel
Edita
Fapel - Avinguda Diagonal, 626, 4t 1a
08021 Barcelona
Tel. 93 240 11 22 - Fax 93 240 11 23
www.fapel.net

Educació infantil i primària (3-10)
-L
 ’infant de 6 anys
(xerrades específiques per a cada edat, fins
els 11 anys)
-L
 ’obediència de l’infant
-L
 ’entrevista família-tutor
-E
 ducant la voluntat
-E
 vitar l’ansietat
- J ugar a l’era de la tecnologia
-R
 elacions família-escola
-A
 spectes psicomotrius
-F
 ill autònom i feliç
-L
 ’avaluació
-Q
 uè puc fer pel meu fill/a?
-S
 enyals de perill a casa
-E
 l camí de l’autoestima
-T
 DAH: l’hiperactiu a casa
-L
 ectura eficaç
-P
 roblemes de lectura i escriptura
-E
 ducar el temps d’oci
Cicle superior, ESO i Batxillerat (11-18)
-C
 om estudiar?
-E
 ls nostres fills, nadius digitals
-L
 es pantalles i la identitat digital
-L
 ’estudi dels nostres fills/es
-C
 om estudiar a l’ESO?
-L
 ’ESO, carretera secundària?
-L
 a comunicació pares-fills
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Fapel ofereix a les AMPA i
a les Escoles un programa
de conferències i cursos
sobre educació, atès que
pensem que la formació de
pares i mares és essencial
per educar-los amb eficàcia
- L’autoritat
- Descobrint els nostres fills/es
- L’estudi i la voluntat
- L’obediència a l’adolescència
- El temps lliure dels nostres fills/es
- El meu fill/a no m’escolta
- Amistats
- Influències socials en la joventut
- Valors
- I si em diu NO?
- Arriba el cap de setmana?

Per a tots els nivells
- Com és el meu fill/a?
- Adquisició de bons hàbits
- Descoberta dels altres
- L’evolució del fills
- El valor de l’esforç
- Afectivitat i sexualitat
- Límits i normes
- Resolució de conflictes
- La família, espai de comunicació
- Autonomia
- El professor i el canvi social
- El caràcter dels fills/es
- Èxit o fracàs escolar
- Trastorns de conducta
- Els nens superdotats
- Coaching
- Orientació acadèmica i professional
- Assessorament audiovisual
(*) Tots aquests temes són orientatius, i podem estudiar una sessió o un cicle específic
per a cada AMPA que ho requereixi. g

Fapelnews és una publicació plural, que difon informacions d’utilitat i
d’interès. La societat editora respecta les opinions expressades per mitjà
dels articles dels seus col·laboradors, però no les comparteixg
necessàriement,
g
i només fa seus els continguts difosos per mitjà de l’editorial.
Tiratge d’aquest número 10.000 exemplars
Dipòsit legal B-12.545-2009
Amb el suport del Departament d’Ensenyament.
Generalitat de Catalunya

La música en el desarrollo humano y
su impacto educativo
Francisco García-Huidobro Vergara - Licenciado en Música y especialista en Educación Musical

A

lo largo de la historia de la humanidad, música, educación,
psicología y medicina han estado siempre relacionadas por
sus implícitas funciones. En las culturas
antiguas, como la griega y romana, se ha
atribuido un origen divino a la música,
siendo los propios pensadores griegos
(Aristóteles, Platón y Pitágoras) quienes
postularon que la música poseía cualidades
morales y que esta podía afectar al carácter
y al comportamiento. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que la música puede actuar
sobre la conducta y también imita las pasiones o los estados del alma, entre otras
cualidades. Platón consideraba la música
como la base de la educación ciudadana,
y que esta tiene el poder de elevar el alma
hacia un nivel superior, de perfección. El
antiguo testamento también nos presenta
la historia de David, que sana la locura de
Saúl con el tañido de su arpa.
Los recientes avances en los estudios del
cerebro han permitido obtener una mejor
comprensión sobre la forma en que las
actividades musicales pueden influir en
el desarrollo del cerebro. Si bien nuestros
conocimientos acerca de cómo funciona
están todavía en una primera etapa, algunos de los procesos fundamentales que
intervienen en el aprendizaje ya han sido
establecidos.
El periodo que va desde el momento de la
concepción, junto con los primeros años de
vida de un niño, representa el más importante de todo individuo, ya que durante el
mismo se asientan las bases en la relación
entre padres e hijos, como también se origina el desarrollo global de sus funciones,
que es lo que permitirá un correcto funcionamiento en la vida diaria.
Los beneficios de la música en el ser humano
ya se pueden apreciar desde la etapa prenatal.
La estimulación con música en este periodo
provoca que el sistema nervioso central del
bebé se excite, permitiendo que aumenten
los latidos cardíacos y, por medio de este
estímulo, se facilite un mayor intercambio de

fluidos entre la placenta y el bebé. Además,
influye positivamente en la respuesta emocional de la madre, ya que estos sentimientos
son transferidos al bebé que está por nacer,
creando poderosos y positivos vínculos afectivos a través del amor y la música.
Es importante saber que la música es una
forma de estimulación sensorial y cognitiva.
El canto desarrolla principalmente las capacidades lingüísticas, y el baile, como efecto
de la movilidad de la música, estimula el
desarrollo psicomotor y la expresión corporal. Howard Gardner destaca, asimismo,
que de todos los dones con que pueden estar
dotados los individuos, ninguno surge más
temprano que el talento musical.
En la etapa infantil del sistema educativo la
música es fundamental, ya que, en primer
lugar, ayuda a la integración social y, además,
facilita el desarrollo de la autonomía en
sus actividades diarias, aportando alegría
y energía en el aprendizaje diario.
Las canciones infantiles, acompañadas con
gestos en la etapa de alfabetización inicial,
permiten mejorar el desarrollo del lenguaje
y la comprensión del significado de cada
palabra por parte del niño. Este recurso también facilita la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas extranjeras.

El ritmo merece una mención especial, ya
que posee un poder singular para dotar de
energía y para poder organizar. Lo podemos definir como orden, ya que organiza
los sonidos en el tiempo, y sin este no hay
periodicidad. Se le considera el más importante de los elementos para las personas
con algún tipo de discapacidad intelectual.
Vivenciar el ritmo permite la consecución
de un orden, y este pasa a formar parte de
la estructuración de la persona.
En resumen, la música es un gran estímulo que consolida el sentido de la audición,
aumenta las capacidades perceptivas en el
reconocimiento y la discriminación de estímulos, facilita la escucha al focalizar la
atención en el contenido musical, permite
desarrollar y acrecentar la memoria a largo
plazo al aprender letras de canciones y, además, potenciar el lenguaje verbal y no-verbal.
Es importante mencionar que el estímulo
musical puede ser aplicado a cualquier individuo, ya que todos podemos desarrollar,
mejorar y optimizar nuestras capacidades.
Si el objetivo de la educación es desarrollar
sistemáticamente la mente y las capacidades de cada niño, queda claro que la música
tiene un rol único e imprescindible en este
proceso. g
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Seminari “Educar els valors
de l’esport: família i escola”
Fapel

Tradicionalment,
l’imaginari popular ha
vinculat sempre esports
amb valors, i aquest
plantejament no
està mancat de raó
I és per això que volen debatre amb els
professionals de l’educació de l’esport, les
administracions, els clubs, etc.

T

otes les Federacions de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya, juntament amb l’escola esportiva Brafa i
l’editorial Santillana, organitzem el
proper mes de novembre el seminari “Educar els valors de l’esport: família i escola”.
L’esport és una de les activitats humanes que
més engresquen la societat en general. Des
de l’esport d’alta competició, que mou molts
interessos tant econòmics com patriòtics o
de pertinença, fins a l’esport amateur dels
nois més menuts del club del barri més
allunyat.
Tradicionalment, l’imaginari popular ha
vinculat sempre esports amb valors, i aquest
plantejament no està mancat de raó. Però
des de fa uns quants anys, aquesta vinculació s’ha vist esborronada per la introduc-

ció d’altres valors que, sovint, passen per
damunt: la victòria per damunt de tot, la
manca de respecte al contrari, l’esport com
a vehicle de fama i fortuna...
Els impulsors d’aquests seminari estem
convençuts que es poden educar i formar
els valors a través de l’esport, sempre que ho
fem de manera volguda, buscada, intencional. Hem de poder arribar als grans valors
finalistes de l’esport a través del treball individual i col·lectiu dels valors instrumentals
que el basteixen.
Les Federacions de Pares i Mares de Catalunya volen fer èmfasi en aquest àmbit, atès
que és evident que moltes famílies veuen en
l’esport una manera d’èxit personal, per damunt dels valors que pot aportar als seus fills
en una educació integral.

Entre els objectius que es volen assolir
durant aquest seminari hi ha, fonamentalment:
1. Consolidar la importància de l’esport en
el desenvolupament dels valors.
2. 
Mostrar de quina manera es poden
establir mètodes per treballar intencionalment els valors instrumentals de
l’esport.
Objectius per a la comunitat educativa:
Un element de formació en valors, a través d’una iniciativa diferent i a la qual poden sumar-se activament en benefici de
l’educació dels seus fills i alumnes. Identificar, en cada cas, la família, l’escola i els
clubs com a punts de suport per a aquesta
tasca.
Objectius per als ponents:
Col·laborar en la difusió dels seus estudis,
dels seus coneixements i del seu material.
A més, es vol obrir una col·laboració a mig
i llarg termini, com a plataforma de difusió
constant a través dels nostres mitjans i dels
d’altri.

Objectius per a les Federacions de Pares i
Mares:
Oferir a la comunitat educativa un suport
en la formació en els valors de l’esport, perquè són aquells que es corresponen amb
allò que la societat necessita per créixer
sana i forta.
Objectius per a les administracions:
Fer visible la seva implicació real en els
canvis de paradigma, cap a la recuperació
de valors personals i de virtuts humanes
que permetin fer reeixir la societat en tots
els seus objectius.
Altres objectius:
- Reforçar les marques de les Federacions
de Pares i Mares, vinculades a excel·lents
continguts i ponents, així com a temes
d’actualitat i de futur, per tal d’aportar solucions a l’èxit personal, familiar i social de
Catalunya.
- Facilitar una sèrie d’articles per als mitjans
de difusió dels implicats que, amb el bon
pretext de seguir difonent bones pràctiques
o models en l’educació a través de l’esport,

ens permeti tractar la formació de valors.
- Polítics: donar suport a iniciatives del Departament d’Educació i de Presidència i
ampliar el focus d’interès de les federacions de pares i mares per a d’altres departaments.
Els resultats de la jornada han de ser, a llarg
termini:
-
Transmetre l’educació en valors a través
d’un programa estructurat de formació.
- Oferir l’esport com a palanca per tal de
minvar el fracàs escolar.
Els destinataris als quals va dirigit aquest seminari no són exclusivament les famílies de
les nostres federacions de pares i mares. En
aquesta ocasió, a més, cal treballar en altres
sectors.
- Associacions de professorat i sindicats: són
qui ha de posar en marxa aquests projectes a les escoles, de manera que ho han de
conèixer de primera mà i aconseguir que
ells mateixos siguin “intraemprenedors” a
les seves organitzacions.
- Diferents àmbits de l’administració: el De-

partament d’Ensenyament ja ha manifestat el seu interès en aquesta iniciativa, així
com en altres per raó de la matèria.
- Clubs esportius: es detecta la preocupació
dels responsables de l’esport infantil i amateur per formar els seus esportistes i, especialment, els pares en els valors de l’esport.
És a través de l’esport, precisament, que
es poden treballar de manera pràctica els
mateixos valors que es volen tractar a les
sessions. A més, Fapel ja ha tingut experiències d’èxit en aquest àmbit, la qual cosa
serà un factor d’atracció. g
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Las mejores aplicaciones de iPad
para profesores y alumnos
Miguel Ángel Acosta - K-Tuin. ASE Educativo

L

a primera vez que cae un iPad en
tus manos, te maravilla su pantalla táctil, su navegación y los vivos
colores de sus libros y revistas. De
hecho normalmente se considera el iPad
como una tableta elegante para consumir
información digital, más que como un medio para editar y producir contenido.

Sin embargo, a medida que vas descubriendo sus maravillosas aplicaciones, ves que te
permite generar un potente flujo de trabajo
para mantener la información organizada,
construir material académico y plasmar ideas
de forma creativa.
Para facilitarte el trabajo de elegir entre
miles de aplicaciones, he creado unos mapas mentales que se centran en las mejores
aplicaciones que el profesor y el alumno
puede usar para mejorar su productividad,
su organización, su pensamiento creativo y
la creación de contenido. Muchas de ellas
son gratuitas y las demás merecen realmente
la inversión.

iPad te permiten generar un
potente flujo de trabajo para
mantener la información
organizada, construir
material académico y plasmar
ideas de forma creativa.

1. Aplicaciones para gestión y organización del aula
En esta categoría destacan Wunderlist como
un efectivo gestor de tareas y recordatorios y
las tres Apps TeacherPal, ClassTime Schedule y Bento para gestionar información
relacionada con los alumnos.
2. Aplicaciones para tomar y clasificar
apuntes
En esta categoría destacan NoteShelf para
escribir notas con el dedo o lápiz digital,
iAWriter especialmente para teclear largos
escritos, GoodReader para dejar de imprimir
documentos pdf y leerlos en cualquier lugar y
finalmente Evernote para clasificar apuntes,
fotos, pdfs y páginas web.
3. Aplicaciones Multimedia
En esta categoría resaltan Pages, Numbers
y Keynote como la sustitución de la suite
de Microsoft para crear los más bellos documentos, gráficos y presentaciones. Splice
también puede ayudar si realizas a menudo
montajes de vídeos o Caster Free si eres
aficionado a los podcasts.
4. Aplicaciones para hacer Brainstorming
En esta categoría destaca Popplet y Idea
Sketch para realizar sencillos mapas
mentales y diagramas, iThoughts HD
para crear análisis más complejos (ej.:
DAFO), iDraft para esborzar ideas y dibujos, Corkulous para visualizar ideas (ej.:
pensamiento de diseño).

1. Aplicaciones para gestión y organización del aula

5. Aplicaciones para crear videos,
encuestas, libros y tutoriales estilo
Khan Academy
En esta categoría destaca la recién llegada
al iPad del conocido Animoto, Educreations para crear presentaciones al estilo
Khan Academy con extrema facilidad,
Book Creator para crear bellos iBooks y
eClicker para encuestas en clase.
6. Aplicaciones para lectura
En esta categoría destaca 24symbols como
empresa española que presenta un modelo
de suscripción de libros al estilo Spotify,
Kindle para leer desde iPad todos los libros
digitales de Amazon, Zinio para encontrar suscripciones a revistas educativas,
iBooks para personalizar tu biblioteca de
libros y documentos pdf, Wikipanion para
consultar la Wikipedia y la recién lanzada
42Class, que debería permitir la lectura
de libros de texto digitales de editoriales
españolas.
7. Aplicaciones para editar fotos
El iPad es realmente maravilloso para capturar pantallazos y fotos mientras navegas,
editarlas y jugar con cientos de filtros.
La selección es enorme pero algunas de
mis favoritas son Skitch adquirida por
Evernote, Snapseed, Pixlr-o-matic, PS
Express para los amantes de Adobe PhotoShop y Color Effects para cambiar de
color un objeto de una foto.

2. Aplicaciones para tomar y clasificar apuntes
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3. Aplicaciones Multimedia

5. Aplicaciones para crear videos, encuestas, libros y tutoriales

7. Aplicaciones para editar fotos

8. Aplicaciones para creación y consumo de información online
En esta categoría destacan las Apps que visitas normalmente a primera hora de la mañana para ponerte al día de la actualidad y tu
PLN. Flipboard fue creada para el iPad y al
igual que Feedly, te permite integrar, a modo
de revista, tu Facebook, tus blogs favoritos, tu
Twitter, seguir un #hashtag, realizar búsquedas de información, etc. Instapaper es otra

4. Aplicaciones para hacer Brainstorming

6. Aplicaciones para lectura

8. Aplicaciones para creación y consumo de información online

imprescindible para leer cualquier noticia
offline o sin publicidad, Blogsy insustituible
si quieres realizar una entrada en tu blog
desde el iPad y EduTecher para sorprenderte
con una nueva herramienta web.
Para más información sobre Feedly, puedes
leer nuestro post: Personalizando la revista
de tus sueños. Para más información sobre
Instapaper, puedes leer nuestro post: Cómo

devorar gran cantidad de información sin
peligro a engordar.
Los mapas mentales han sido creados en el
iPad usando la aplicación Popplet Lite y
para capturar y editar las fotos la aplicación
Skitch. El objetivo era comprobar el poder
del iPad más allá de sus funciones de lectura y videos. El veredicto es tremendamente
positivo: cómodo, fácil y muy rápido. g
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Autismo y deporte, autismo
e infancia, infancia y deporte
Llanos Gallo - Fundación Planeta Imaginario
reconocimiento que se merecen mañana,
y en ello estamos, y lo vamos a conseguir.

T

odavía ocurre, aunque cada vez
menos, que cuando una persona
escucha la palabra autismo, se le
tuerce la mueca. Casi siempre,
porque no sabe qué es el autismo, y puede
asustar. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta áreas
clave de la evolución de un niño, como el
desarrollo del lenguaje, la interacción con
hermanos o iguales, el juego, el comportamiento… A veces llaman la atención, e
incluso pueden parecer maleducados sin
serlo. No pasa nada: seguimos teniendo
muchísimo trabajo por hacer para que estos niños con autismo de hoy tengan el

Los niños con autismo son deportistas de
élite: entrenan a diario muchas horas con
un súperequipazo formado por padres,
hermanos, maestros, terapeutas y médicos de vez en cuando para enfrentarse a
las olimpiadas de su día a día. Entrenar
para salir a la calle cuando el ruido molesta, contestar a mamá cuando les llama, no
enfadarse cuando algo cambia en su rutina,
saludar y despedirse a su manera al entrar
en la clase...
Al margen de este deporte de alto riesgo
que les supone el día a día, prácticamente
todos ellos son capaces de realizar actividades físicas igual que cualquier otro niño. Es
imprescindible enseñarles estas actividades
y combinarlas con la terapia que necesitan.
Sé que cuesta mucho trabajo y sé que vale la
pena por todos, por el niño con autismo y
por el niño sin autismo. Si les enseñamos a
hacerlo, serán capaces de realizar una nueva
actividad, en un entorno diferente, más
desestructurado que los ámbitos habituales
y casi siempre al aire libre. Gracias a todo
esto, conseguimos lo que la gente del ramo
llamamos “generalización de conducta”, que

Fins al proper curs

para el resto es solo una actividad de recreo,
pero para el niño con autismo es desplegar unas alas que estaban escondidas, tan
escondidas que parecía que no existieran.
Una vez extendidas y una vez saboreada la
victoria de superarse a uno mismo, resultará
mucho más fácil aprender otra cosa, ya sea
a nivel físico, de conducta o de aprendizaje
escolar, porque cada barrera que supera un
niño con autismo es abrir una nueva puerta
a un futuro mejor para él y su entorno.
Hemos de ser conscientes de que, con autismo o sin él, son niños, y les gusta moverse, jugar, que les aplaudan, y les gusta la
sensación de sentirse bien después de una
carrera hasta el final del parque, un paseo
en patinete o meter un gol. Todas estas
actividades también son deporte, también
implican superar muchas barreras y pueden
ser un buen puente de comunicación entre
el niño y el familiar o el niño y el terapeuta.
No hay que olvidar que cada vez que un
niño con autismo da un paso y vence un
obstáculo, por pequeño que sea, son más
de 100 personas que lo dan con él: padres,
hermanos, abuelos, maestros, educadores…
Y qué mejor manera de celebrarlo que con
una actividad al aire libre. g

Manuel de Castro - Fapel

E

n els darrers anys hem escrit
molts articles en diaris, en especial a l’Sport, sobre l’esport i els
valors. Ara, en aquest número
de Fapelnews, iniciem un altre recorregut
pels valors en l’esport i ho fem amb un
breu resum del que ha estat l’any.

L’esport escolar està a punt de finalitzar un
nou curs i pel que hem vist ha estat un any
molt bo. Els nois han pogut participar en més
de 30 esports diferents i han demostrat un
gran nivell de formació i d’esportivitat amb
els rivals. És incontable el nombre de nois i
noies que entrenen entre setmana i els “findes”,

com diuen ells, els dediquen a practicar esport.
El públic, quasi sempre pares dels practicants,
ha millorat molt la seva actitud, animant els
seus fills i respectant la tasca dels entrenadors,
tot i que encara en resten alguns als quals els
costa entendre allò que esport i respecte van
junts. També hem de felicitar-los per estar al
costat dels seus fills i per fer de transportistes
escolars.

i els ajudaven a practicar esport integrant-los
en els seus equips.

Però hi ha un aspecte que ens ha agradat molt
i que cal destacar amb majúscules: la participació de molts nens i nenes amb necessitats
educatives especials, que han jugat i han vist
com els companys i els contraris els animaven

Volem dedicar un aplaudiment als seus pares, als seus companys i en especial als seus
entrenadors.

Els hem vist tot l’any i fins i tot xutant penals
o jugant finals de campionats aquest mes de
juny, amb el respecte dels seus companys que
han gaudit i especialment han après molt estant al seu costat. Aquí es reuneixen un munt
de valors.

Moltes gràcies i fins aviat.

g

The Stikets Company guanya
el guardó “Acció Social Familiar”
als XVI Premis Família

T

he Stikets Company ha estat
guardonada, en els XVI Premis Empresarials i Institucionals “Família”, amb el premi a l’Acció Social Familiar. El Grup
d’Entitats Catalanes de la Família, concedeix aquest guardó cada any a organitzacions amb iniciatives empresarials que
ajuden les famílies i afavoreixen la vida
familiar.
El premi es va lliurar a la Universitat Internacional de Catalunya amb la col·laboració
de l’Institut Superior d’Estudis de la Família el passat 14 de maig, vigília del Dia
Internacional de la Família. L’acte va ser
presidit pel Sr. Ramon Terrassa, Secretari
de Família de la Generalitat, i el Sr. Joan
Auladell, Director General de Relacions
Institucionals de la Generalitat.

The Stikets Company és
una empresa d’Igualada
que es dedica al disseny i
confecció d’etiquetes
personalitzades per a
marcar qualsevol
producte de manera
creativa i original.
The Stikets Company és una empresa
d’Igualada que es dedica al disseny i a la
confecció d’etiquetes personalitzades per
marcar qualsevol producte, des de xumets

fins a roba, passant per
motxilles, sabates o iPods.
Darrere d’aquest projecte
hi ha dues mares emprenedores, Stephanie Marko i
María José Rivas, que buscaven una manera millor,
més fàcil i més econòmica
de controlar les pertinences de les seves famílies.
Cadascuna té tres fills en
edats compreses entre els
3 i els 9 anys.
“La idea va sorgir de la necessitat de no perdre més
sabates dels meus fills”, comenta Stephanie Marko.
“La nostra empresa va néixer amb l’objectiu de facilitar als pares i
mares el marcatge i la identificació de les
coses de tota la família, i agraïm que es
reconegui la nostra feina des d’associacions
creades per a les famílies”.
El web de The Stikets Company, www.
stikets.com va obrir les seves portes a
Internet el 2010 i des de llavors ha sigut rebuda amb molt d’entusiasme per
les famílies que integren la comunitat
digital. “Tots els productes i el mateix
web han estat creats pensant en mares
com nosaltres.
De fet, la part més gratificant és veure
com les nostres clientes es converteixen
en les millor ambaixadores de les etiquetes
Stikets”.

Les fundadores de The Stikets Company
en el moment del lliurament del guardó:
Stephanie Marko (esquerra)
y Mª José Rivas (dreta).

Per a més informació:
Stephanie Marko
Stephanie@stikets.com
670 952 003
María José Rivas
majose@stikets.com
669 246 430
The Stikets Company
C/Bruc 52
08700 Igualada (Barcelona)
(T): 93 803 14 58
www.stikets.com g
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Construint una família: l’Adopció
Yolanda Carreño - Mestra - Diplomada en Assessorament en Matèria d’Adopcions
“No tindrà els teus ulls, però tindrà la
teva mirada. No tindrà la teva boca,
però tindrà el teu somriure.”

hagin entès, prèviament, el “plus” que comporta acollir, estimar i criar un nen que ha
patit pèrdues.

l fracàs en les adopcions és un
fenomen que està creixent de
manera preocupant; per aquest
motiu, és important reflexionar
per poder realitzar un treball seriós de prevenció i reparació.

Però, quines repercussions poden tenir
aquestes experiències viscudes anteriorment?
- El fill adoptiu necessita un treball addicional per part dels pares adoptius: guiar el fill
en la comprensió del motiu pel qual el van
abandonar els pares biològics, acompanyar-lo en el procés de superació i guiar-lo
sense sobreprotegir-lo, ni compadir-lo per
tot el que ha patit.
- El vincle afectiu entre pares i fills és un
procés que cal fer créixer d’una manera especial, diferent de com es realitza amb un
fill biològic.

E

En cada fracàs adoptiu es reactiva el trauma de l’abandonament, cosa que multiplica el patiment psíquic de cadascun dels
subjectes implicats, però en major grau de
l’infant, que ja ha estat abandonat prèviament, com a mínim en una ocasió.
És important tenir en compte que un fill,
ja sigui biològic o adoptat, no és un objecte
de consum que podem comprar i tornar si

no ens en sentim satisfets. En la legislació
espanyola, l’adopció és irreversible i estableix
uns vincles legals idèntics a la filiació biològica.
L’adopció comença en el moment en què
arriba el fill, per això és important que els
pares adoptius es preparin amb antelació.
Adoptar és també una manera de formar
una família, que pot ser molt positiva i satisfactòria, però és important que els adoptants

Cal que els pares constitueixin una base
segura per al fill, i que l’acceptin com és.

pondre de manera adequada i puntual a les
demandes del nen.
En el cas dels nens adoptats, que van poder gaudir d’una vinculació intrauterina o
no, però en què la vinculació postnatal va
ser impossible a causa de la separació de la
mare biològica, l’experiència resultant de
l’abandonament i la pèrdua queda impresa
de manera indeleble en el seu inconscient.
Però com que l’afecció és un procés basat en
la interacció, es pot transferir a un altre cuidador que no sigui la mare biològica. La majoria dels nens adoptats assoleixen una bona
adaptació, gràcies, en part, a la capacitat de
resiliència de l’ésser humà, capaç de sobreposar-se de situacions traumàtiques i, per una
altra part, pel paper reparador exercit per les
famílies adoptives.

D’aquesta manera el nen començarà a confiar en ells, de mica en mica anirà canviant el
seu patró de pors i inseguretats cap a un de
més segur i afectiu.

Hi ha diferents fases en l’adaptació familiar:
- Primers moments de la relació: són moments molt semblants als que succeeixen en
un naixement. A causa de l’abandonament
que ha patit el nen adoptat, necessita superar-ho ràpidament; hi ha un oblit necessari,
vol esborrar tot allò que ha viscut.
- La il·lusió o “lluna de mel”: durant aquest
període, el nen no es mostra com és realment, sinó que es preocupa per agradar i
semblar perfecte als ulls dels nous pares.
- La desil·lusió: sol ser un període dolorós,
però necessari, que al final resultarà satisfactori. El nen s’ha d’anar construint de mica
en mica una identitat que el faci únic i independent. És un període de tensions, desafecció, distanciament, que pot ser decisiu
i comportar fracassos si no es comprèn el
seu profund significat. Però també és l’inici
d’un vincle afectiu molt més ferm i durador
del que pot ser el contacte i la proximitat
física que hi havia hagut fins aleshores.
- La integració familiar: el nen es disposa, un
cop elaborat el seu passat, a construir el seu
futur; ja és capaç de construir noves relacions, molt més madures i que perduraran
en el temps.

Podem definir l’afecció segura com un vincle
basat en la confiança en ell mateix i en els
altres, que permet afrontar el món d’una manera relaxada i positiva. El desenvolupament
d’aquest vincle està marcat per la capacitat
del cuidador per percebre, interpretar i res-

En el procés d’adaptació no sempre es desenvolupen totes les fases, es pot alterar tant
l’ordre com el temps; el més important és que
tots els canvis promoguin en el fill una afecció segura i afavoreixin la nova construcció
familiar.

Els processos de dol són claus en el món
de l’adopció.
El dol dels pares, que, en la seva gran majoria, s’han decidit per aquesta paternitat
després de la impossibilitat d’accedir a la
biològica. Els pares han de tenir els seus
dols tancats de manera saludable per poder
començar a desenvolupar l’estat afectiu que
requereix el pas transcendental d’adoptar
un fill.
El dol dels fills: tant si s’adopta un bebè
com si es tracta d’un nen o d’una nena més
gran, cal tenir en compte que ha patit una
pèrdua, i que molts aspectes d’aquestes pèrdues es manifestaran en les noves famílies,
potser en reaccions de tristesa, ràbia, hiperactivitat, problemes d’atenció, conductes
regressives... És en aquests moments quan
els pares han de parlar d’aquestes pèrdues
i del dolor que sent el fill.

de les que mantenen amb les seves famílies.
I són els mestres els que poden detectar les
dificultats que es presenten i orientar els
pares. En general, aquestes dificultats tenen
relació amb els aprenentatges i les conductes
que tenen lloc a l’escola. Moltes d’aquestes
conductes poden ser mal diagnosticades
com a hiperactivitat o dèficit d’atenció, i
són medicades, quan, en realitat, la majoria
tenen relació amb trastorns del vincle en
les primeres etapes del desenvolupament
infantil, i amb les seqüeles dels períodes
prolongats d’institucionalització.

capacitat i disponibilitat per fer-se càrrec
de menors que puguin presentar problemes
de vinculació, dificultats d’aprenentatge,
problemes greus de conducta...
La clau és buscar una família adequada per
a un nen que la necessita, i no a l’inrevés.
- L es ECAI haurien de proporcionar a les
famílies una informació veraç sobre el
menor, la seva salut, l’edat, els problemes
emocionals i les seves possibles conseqüències, per tal d’evitar expectatives no
assolides.

Moltes famílies adoptives creuen, erròniament, que si els seus fills no parlen del seu
passat és perquè no hi pensen. Però la veritat
és que si no es crea un clima de confiança
en què es pugui parlar d’aquests sentiments,
és normal que no es parli d’aquesta realitat,
però així serà molt difícil poder elaborar
el dol que els permeti assimilar aquestes
pèrdues.
La revelació és el procés pel qual els pares adoptius van dosificant la informació
del passat del fill, tenint en compte el seu
desenvolupament maduratiu i la necessitat d’informació que va necessitant, fins
a concloure en l’adolescència o inici de la
vida adulta.
Fa uns anys, l’adopció era un tema tabú,
però avui en dia es veu com una manera
positiva de formar una família; no és difícil
parlar-ne als fills. Si la família se sent còmoda parlant dels orígens del seu fill i de
tot el que envolta l’adopció, el fill també se
sentirà a gust i segur a l’hora de parlar-ne.
Cal que siguin els pares els que prenguin la
iniciativa i creïn aquest clima de naturalitat.
L’adopció no és sinònim de fracàs escolar,
però cal no subestimar les fragilitats vinculades a la història familiar, social i emocional
de l’adoptat, que té més factors de risc. Els
nens passen moltes hores a l’escola, on aprenen i es relacionen amb altres nens i adults.
Les relacions que s’estableixen són diferents

És per això que el mestre hauria de tenir
una sensibilitat especial a l’hora de tractar
el nen i, sobretot, en el moment de parlar
d’alguns temes importants, que poden ser
enfocats de manera menys traumàtica per al
nen. Per exemple, en comptes de parlar del
moment del naixement, podria enfocar-ho
com el primer dia d’estada en la família.
Quan els nens són més grans, cal deixar-los
triar si volen continuar parlant a la resta
dels seus companys del tema o prefereixen
restar en silenci.

- Proporcionar una formació adequada a
les famílies sol·licitants, que els permeti
conèixer la realitat que es poden trobar
i els recursos que tenen al seu abast per
fer-hi front.
- Comptar amb bons serveis postadoptius,
àgils i eficaços, que ajudin les famílies a
afrontar els problemes que puguin sorgir.
- Potenciar les associacions de famílies
adoptives, on puguin sentir-se compresos i on puguin rebre el suport i l’ajuda
d’altres famílies que han viscut situacions
similars.

Per acabar, seria important tenir en compte
quines mesures podrien prendre’s per prevenir els fracassos en les adopcions:
- Caldria posar especial èmfasi en l’anàlisi de
les motivacions dels adoptants i en la seva

Cal no perdre de vista l’objectiu final de
l’adopció: que tots els nens puguin créixer,
viure i ser feliços en el si d’una família que
els estimi i els respecti, passi el que passi,
en qualsevol situació, SEMPRE. g
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Entrevista a David Mas
Entrenador olímpico de la Real Federación Española de Vela
en las preparaciones el aspecto psicológico
y otros de carácter más mental influyen objetivamente.

D

avid Mas Villellas nació el 4
de agosto de 1968. Está casado y es padre de 5 hijos.

Su experiencia profesional se remonta al
año 1986, cuando desempeñó la función
de monitor de la escuela de vela del Club
Nautico Masnou. Desde entonces, hay que
destacar que, en 1990, fue entrenador de
la selección española de optimista. Desde 1993 a 2005 fue entrenador del equipo
olímpico español clase Finn ( Jose mª Van
Der Ploeg), medalla de oro en el campeonato de Europa y en las principales regatas
internacionales. Desde a 2002-2005 fue entrenador del equipo olímpico español clase
Europa (Neus Garriga), Atenas 2004. En
la actualidad, es el entrenador del equipo
olímpico de vela y entrenador nacional.
Respecto a su formación profesional, cuenta con el titulo de entrenador nacional de
vela ligera, el título de juez y jurado de regatas y el de patrón de cabotaje.

Atleta en griego quiere decir el que se
esfuerza, el que se prueba a sí mismo...
¿Qué hay en el deporte que trasciende
la actividad física?
Hoy en día el deporte tiene muchos componentes que influyen en el resultado. Hay
que pensar que, en las competiciones de velocidad, en un segundo entran en la meta
todos, las diferencias se acortan en todos
los ámbitos desde el físico hasta el derivado
del material utilizado, con lo que cada vez

¿A qué aspectos del desarrollo de la
persona contribuye más la actividad
deportiva?
La actividad deportiva de alto nivel contribuye a fomentar todas las actitudes. Nunca
he visto a un deportista con buenos resultados que fuera perezoso, indisciplinado o
que tuviera pocas virtudes loables. Es más,
he visto muchos deportistas, a los que he
seguido desde pequeños, que han ido mejorando aspectos de su vida gracias a su actividad deportiva. ¡Cuando te levantas a las
6 de la mañana para nadar durante 4 horas
seguidas, al final, después de los días, ya no
tienes pereza!
¿El deporte transmite valores?
Indudablemente.
De todos ellos, ¿cuáles se vinculan más
a la práctica deportiva y cuáles son los
más fáciles de adquirir a través del trabajo en equipo, el compañerismo, el
afán de superación, la motivación en
un objetivo común, la capacidad de
sacrificio, la constancia...?
Depende mucho de la disciplina, de si el deporte es individual o es colectivo… También
depende del entorno, ya que el deporte de
alto rendimiento siempre conlleva un equipo
pluridisciplinar importante, empezando por
tu entrenador y acabando por el último utilero. Al final todos influyen de una manera
u otra al deportista.
¿Y en cuáles se debería, a tu juicio, insistir más?
El deporte de alto nivel es un trabajo como
otro cualquiera, pero en el que vas dando
pasos pequeños cada día (constancia). Por
otro lado, la medalla siempre está muy lejos; normalmente una preparación empieza
al acabar la olimpiada anterior, con lo que
para llegar a clasificarte has de pasar por
innumerables obstáculos (perseverancia).
Si no tienes orden, aprendes más lento que
tus adversarios, si no eres sencillo hay cosas
que ni aprendes y no te das ni cuenta, si eres
sociable y amigo de tus amigos entrenas más

porque te lo pasas mejor, y así podría seguir
hasta no acabar…

Decía el Barón Pierre de Coubertin
(1863-1937) que “lo más importante
del deporte no es ganar, sino participar,
porque lo esencial en la vida no es el
éxito, sino esforzarse por conseguirlo”.
¿Qué es más importante en una competición deportiva, ganar o jugar?
Ja, ja, ja, en el deporte de alto nivel el objetivo es ganar, nadie compite para quedar
segundo.
Ganar para el deportista forma parte de su
“sueldo” y, de hecho, solo se gana si se tiene
como objetivo. Tener como objetivo ganar
es muy lícito aunque parezca mal visto. Sí
es cierto que muchos deportistas tienen el
ganar como su fin último, y cuando no lo
consiguen entran en una tremenda depresión, pero para conseguir ganar has tenido
que pasar por muchas derrotas, las cuales te
van curtiendo. Muchas veces, aun haciendo
bien el trabajo, hay alguien que te supera,
ya que influyen muchos factores y no todos
los podemos controlar. No obstante, la satisfacción del trabajo bien hecho, el buscar
el sentido a aquello que haces y el poder
hacer lo que te gusta es suficiente para seguir
intentándolo de nuevo.
Te podría contar casos que después de una
larga y dura preparación, por culpa de la
mala “suerte”, han llevado al traste la clasificación y, sin embargo, no les ha llevado
a la frustración. La vida te da infinidad de
oportunidades en todos los campos, ¡solo
hay que encontrarlas!
¡Yo siempre les recuerdo a mis deportistas
que son unos “enchufados” privilegiados!

El deporte por sí solo no educa; son
los profesores y entrenadores, los padres y las madres los responsables de
que esto suceda, ¿Es fácil hoy en día
transmitir este mensaje a los jóvenes
deportistas?
Al final cada uno es como es y como se haya
educado en su familia, y es evidente que los
entrenadores pueden llegar a influir muchísimo, y más en deportes individuales.
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El entrenador tiene que transmitir valores,
para ello es tan simple como que los tenga
en primera persona; de este modo, educar y
entrenar sale de manera natural y siempre
se deja huella en el deportista.
El ganar y el educar no siempre son fáciles de
compaginar, es evidente que las derrotas son
en sí mismas una frustración para el fin de
todo deportista, pero a las derrotas siempre
hay que buscarles sentido.

¿Qué metodología se tiene en cuenta
para cultivar desde la educación física
y el deporte la adquisición de los mismos? ¿Tenemos grandes deportistas
que podamos usar de modelo para
inspirar a nuestros jóvenes?
Sí, muchísimos, te diría que la mayoría: Nadal, Del Bosque, Guardiola, Messi, Miguel
Indurain, Raúl, Carlos Sainz, Iker Martínez,
Xavi Fernández, Carlos Robles…
“El éxito es efímero, lo que queda es
el comportamiento y la actitud ante
la vida”, comentó Vicente del Bosque,
el día después de ganar el Mundial de
Sudáfrica 2010 ¿es lo mismo excelencia,
el trabajo bien hecho, el juego limpio,
que triunfo, victoria?
La humildad, que al final es la ausencia de
soberbia, es un estilo de vida, es una manera
de vivir. El deportista profesional toda la vida

compite, toda la vida está entre sus compañeros, entrenadores, rivales; es su trabajo y
su medio de sustentarse en la vida, a veces
culmina con el triunfo y otras no, solo gana
uno y hay muchos factores en juego, ¡la suerte
no existe, se busca, y, a veces, se encuentra!

¿Qué es el espíritu olímpico?
El espíritu olímpico está cargado de muy
buenos deseos, una de las cosas positivas es
la convivencia en la Villa olímpica, la multiculturalidad, las maneras de hacer de cada
país, el comedor siempre está abierto y te
juntas allí con otros deportistas, son días muy
intensos donde llegas a conocer mucho a la
gente, es la culminación de cuatro años, la
gente explota, te cuenta muchas cosas y al
cerrar el ciclo hay siempre la incertidumbre
de la nueva etapa.
Durante los años de tu vida profesional, te ha tocado acompañar y dirigir a
muchos jóvenes. ¿Qué es lo más difícil
de ser un entrenador de un deportista
olímpico?
Cada deportista es diferente, en la última
olimpiada estuve dedicado exclusivamente
a una chica, lo más difícil después de una
preparación bien hecha es estar muy pendiente, que todo le llegue de cara, que tengas
todo previsto, que estudies muy bien que es
lo que le da seguridad a tu deportista, lo cual
para cada caso es diferente. La convivencia a

veces es difícil y el deportista muchas veces
se encuentra muy solo, son muchas horas
de estar juntos y a veces te toca ser madre,
padre, compañero, amigo, siempre hay que
estar dispuesto, ha habido decisiones difíciles… En definitiva, es estar pendiente de tu
deportista y aplicar lo que sabes. En el caso
de la vela, es un deporte complejo, ya que
el material influye mucho; normalmente,
en la olimpiada, además de entrenar a un
barco con sus tripulantes, te encargas de algo
específico en lo que estás especializado que
ayude al resto de la delegación. En mi caso
son las velas: los deportistas son muy celosos
de su material y las velas son el motor del
barco, te han de ver seguro, que transmitas
confianza y que se crean que son los que
mejor preparados están. g
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Pla Nacional de la Lectura (2011-2015)
Fapel
Llegir és viure molt més i molt millor!
Llegir no omple el meu temps, llegir
omple i afegeix valor a la meva vida.
Emili Teixidor

els índexs de lectura dels catalans, sinó que
vol implicar tots els sectors vinculats a la
lectura i el llibre, fixant objectius concrets,
consensuats entre el sector públic i el privat,
per tal de fomentar l’hàbit lector i del plaer
de llegir per gaudir i créixer.
El Pla presenta 10 eixos d’actuació:
1. L’augment del prestigi de la lectura
2. L’augment de la presència del llibre en
tots els seus formats i situacions
3. L’impuls de la lectura en l’àmbit educatiu
4. L’enfortiment del sector editorial
5. L’increment de la lectura a les biblioteques
6. L’enfortiment del sector llibreter
7. La major visibilitat de la figura de l’autor
8. La més gran implicació dels mitjans de
comunicació en l’activitat lectora
9. La utilització de les xarxes socials com a
eina a favor de la lectura
10. El foment de la participació ciutadana
en l’àmbit lector

A

mb l’objectiu de vertebrar els
esforços dels diferents sectors
i àmbits de la societat catalana
orientant-los cap a l’augment
dels hàbits lectors dels ciutadans per tal
d’incrementar l’accés al coneixement i el
capital cultural i humà del país, el Govern
de la Generalitat ha aprovat el Pla Nacional de Lectura (2012-2016), Impuls de la
lectura: 100% lectors.
Un pla que no només té com a objectiu
prestigiar socialment la lectura i millorar

El Departament d’Ensenyament participa
en aquest Pla nacional de lectura establint
com a objectiu estratègic la millora de l’èxit
escolar de tots el alumnes i perquè la lectura
és a la base de tots els aprenentatges.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Alumnes
- Incorporar l’autoavaluació com a estratègia
d’aprenentatge que els permeti autoregular
el procés de comprensió.
- Incrementar el temps de dedicació a la
lectura i el nombre de llibres llegits al llarg
de l’any.

- I ncorporar la reflexió sobre el què i el com s’ha
après, explicitant les estratègies de lectura que
s’utilitzen.
- Elaborar un portafils de la lectura.
Professors
- P lanificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques
d’acord amb l’evolució dels aprenentatges
del alumnes.
- Incorporar l’avaluació com a eina del procés
d’ensenyament.
- Articular els objectius de les activitats a
partir d’allò que els alumnes hauran de
demostrar que han après.
Centre educatiu
- Incorporar la lectura i les estratègies de
comprensió lectora en totes les àrees.
- Establir una estratègia de centre adequada
a les necessitats diagnosticades a partir dels
resultats de l’avaluació interna i externa, i
complementar-la amb les avaluacions generals del sistema.
- Incorporar elements per mesurar el progrés
acadèmic de l’alumne en relació amb el
rendiment de l’any anterior.
Famílies
- Trobar una estona diària (de deu a vint
minuts) per llegir amb els infants o llegir
al seu costat per reforçar els hàbits de bon
lector i la lectura autònoma.
- Conèixer la metodologia de l’aprenentatge
de la lectura a l’escola.
- Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.
El Departament d’Ensenyament
posa a disposició dels pares, professors i centres educatius orientacions, pautes, assessorament i
formació perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com
a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de
responsabilitat.
Informació als webs
- www.gencat.cat/ensenyament
- www.gencat.cat/ensenyament/
familiaescola
- www.xtec.cat/impulslectura
- www.edu365.cat/llegeix g

Resultats 4t ESO
Fapel

A

valuar. És una paraula que ens
fa, d’entrada, una mica de respecte (potser pànic a alguns?).
A casa nostra ens agrada anar
a la nostra, fer bé les coses, a un cert cofoisme... però que algú vingui de fora
a dir-nos que no anem bé no ens acaba
d’agradar. Els resultats de PISA (Programe for International Student Assessment)
fa anys que ens donen males notícies pel
que fa als resultats dels nostres alumnes de
15 anys.
S’han fet tot tipus d’anàlisis i propostes
d’acció. Però de moment el que va quedant
és, a poc a poc, la cultura de l’avaluació.
Què en fem després, d’aquesta avaluació,
ja va per nota.
Els pares i mares entenem que l’avaluació
externa de l’escola dels nostres fills ens ha
de servir per saber de quin punt partim i

orientar l’acció docent i educativa de l’escola
cap a l’excel·lència acadèmica i educativa.
Ningú no vol el contrari. Però també volem informació per poder prendre la millor
decisió.
Hi ha pares que dediquen moltes hores a
conèixer escoles, a entrevistar-se amb directors d’escola per conèixer bé el projecte;
i també volen conèixer les dades objectives
de rendiment acadèmic que assoleix l’escola.
Els pares i mares hem de ser conscients que
aquests resultats són, simplificant, una funció de tres coses: projecte del col·legi, implicació de la família i implicació de l’alumne.
Sovint oblidem aquest darrer factor: si els
nois i noies no estudien, ja pots tenir projectes excel·lents o famílies implicades que
la tercera pota pot fer caure la cadira.
Creiem que hem d’apostar per l’excel·lència?

Doncs posem la informació i el progrés de
les escoles a l’abast de tothom. Potser no
hem de parlar de rànquings, perquè no és
una competició, però sí ha de ser una sana
competència per fer millor el treball i millorar el sistema educatiu. El conegut com a
benchmarking, o anàlisi i assumpció de bones
pràctiques de tercers, és un bon camí cap a
un sistema excel·lent. No ho hem fet amb
altres sectors? Per què no ho fem també
amb l’educació?
No volem autonomia de centre, com ens diu
la LEC? Doncs aquesta autonomia porta
implícita una dosi de competència per ser
el millor en allò que l’escola s’ha fixat: pot
ser un projecte molt centrat en les ciències,
o en les matemàtiques, o en la llengua, o
en l’esport, o en el que sigui. I deixar la
llibertat als pares i mares perquè prenguin
les decisions que creguin més adequades en
l’exercici dels seus drets. g

g
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Preinscripcions. Llibertat d’educació.
Fapel
l’administració a facilitar la gestió de l’oferta
i la demanda? És difícil, però enguany s’han
començat a fer passes endavant: ampliació
de zones educatives, millora d’alguns criteris
per fer barems de l’alumnat. Però hem de
ser més valents. Proposaríem algunes idees
per reflexionar:

U

na de les manifestacions de la
llibertat d’educació és la capacitat de les famílies d’informarse, triar escola, reclamar als
tribunals i involucrar-se en els òrgans de
participació. Almenys això sembla el que
diuen el sentit comú i, en alguns casos, la
normativa de cada Estat.

El projecte europeu IPPE (Indicadores de
Participación de los Padres en la Enseñanza
Obligatoria - parentsparticipation.eu) en
què han participat diferents estats i regions
d’Europa així ho estableix i assigna a cada
país, des del punt de vista teòric, el nivell
que les normes estableixen per facilitar la
participació. Els resultats, comentats amb
diferents associacions de pares i mares d’arreu
d’Europa, són en certa manera fal·laços.
Concloure que al nostre país hi ha un nivell
del 70% de possibilitat d’exercir els drets em
sembla molt greu. Mirem-ho des de l’altre
punt de vista: 3 de cada 10 pares i mares
veuen atropellat el seu dret fonamental. Podríem posar comparacions amb altres drets

Cap país occidental
democràtic no podria dir
que viu veritablement un
règim de llibertats si el 30%
dels ciutadans que volen
exercir un dret no poden
fer-ho per culpa de les
seves pròpies lleis i normes

Sobre el dret a informació: cal donar més informació de les escoles, dels projectes concrets,
dels resultats acadèmics i educatius, del cost de
la plaça escolar (sí, també; o especialment de
la pública). I aquesta informació hauria de ser
pública i publicada.
fonamentals? El dret a la vida, a la llibertat
religiosa, a la llibertat i seguretat, a l’honor i
a la intimitat, viure on es vulgui i circular pel
territori, llibertat d’expressió i d’informació,
de reunió, d’associació, etc.
Cap país occidental democràtic no podria dir
que viu veritablement un règim de llibertats
(consagrats per una Constitució), si el 30%
dels ciutadans que volen exercir un dret no
poden fer-ho per culpa de les seves pròpies
lleis i normes.
Aquest és el dret del ciutadà. I el de l’administració, sovint reclamen els qui governen?
Fa massa anys que sentim expressions de
l’estil: “hem de poder planificar”, “no pot ser
que hi hagi escoles amb molta demanda i
d’altres que no en tinguin gens”, “s’han de
repartir equilibradament els alumnes”, etc.
I aquestes raons són suficients per minvar
el 30% de la capacitat de drets i llibertats?
No pot ser que un dret fonamental tingui
com a topall la manca de capacitat d’una
administració gegantina.
No pot ser que un dret fonamental estigui
limitat per la incompetència d’alguns centres
(públics i d’iniciativa social) a fer bé les coses
i atraure les famílies amb un projecte engrescador i amb bons resultats tant acadèmics com
educatius.
No pot ser que un dret fonamental es barregi amb una confusió sobre la igualtat
d’oportunitats i la imposició de quotes. Quin
seria, doncs, el camí de trobada entre els drets
fonamentals i el dret, d’inferior categoria, de

Sobre el dret a triar: si tenim prou informació i
de bona qualitat, podem triar amb coneixement
de causa. Un altre tema serà com resolem les
llistes d’espera, com valorem el millor dret de
cadascú sobre l’altre: cal que la proximitat sigui
un criteri fonamental com fins ara? Si volem
vincular la família a l’escola, aquesta ha de ser
la que més pesi? Potser l’adhesió al projecte
de l’escola i al seu caràcter propi són molt més
importants? Tothom hi està d’acord, però entenc que a l’administració li faci mandra posar
imaginació i buscar alternatives.
Sobre el dret a reclamar: immediatesa, eficàcia
i justícia. Alguna cosa més?
Sobre el dret a involucrar-se i participar: cal
modificar la normativa. Cal que els pares i
mares estiguem més representats dins dels
òrgans de participació (nego que ho hàgim
d’estar als de gestió, ja que els professionals ja
hi són), però la veu dels pares ha ser present en
la mateixa mesura que és important la família
en l’educació d’un nen o nena. I ara és d’un
9%. Ridícul! Modifiquem les normes sobre
els consells escolars (de l’Estat, de Catalunya,
Territorials, Municipals i de centre).
Cal que l’Estat no ens tuteli tant i tant, perquè
arribem a la inacció, i hem de ser una societat
activa, inquieta i amb iniciativa. I si gairebé
la primera decisió important que hauríem de
prendre a la vida no és del tot lliure, comencem
malament.
Cal ser valents i no malfiar-nos dels ciutadans
que sostenen el sistema. Cal confiar que les
famílies tenim capacitat i senderi per fer el que
creiem millor per als nostres fills. g

COFAPA se reúne con Wert y le ofrece
su colaboración para lograr un sistema
educativo de calidad
Rosa Belda - COFAPA
COFAPA, Confederación de Padres y
Madres de Alumnos, que representa
a más de 90.000 familias, se ha reunido con el Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
para presentarle sus propuestas y
abordar las principales medidas planteadas por el Gobierno.

C

OFAPA, Confederación de
Padres y Madres de Alumnos, que representa a más de
900.000 familias, se ha reunido con el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para
presentarle sus propuestas y abordar las
principales medidas planteadas por el
Gobierno.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta
de COFAPA, junto a José Manuel Prats
(FAPEL), Félix López y Fernando Ruíz
Retamar, miembros de la junta directiva
de la Confederación, fueron recibidos
por el ministro y le transmitieron la necesidad de mejorar el sistema educativo
como uno de los retos más importantes
de España, agradeciéndole que sea una de
las prioridades del Gobierno.
COFAPA hizo hincapié en que cualquier reforma que aspire a lograr el éxito
debe contar con la implicación de toda
la sociedad y, sobre todo, de los padres,
primeros responsables de la educación
de los hijos. En este sentido, ofreció su
colaboración al Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y a toda la comunidad educativa para llevar a cabo los cambios necesarios para lograr un sistema
educativo de calidad que, además de proporcionar a los alumnos y a las alumnas
el acceso al conocimiento y el desarrollo
pleno de sus capacidades, esté fundamentado en la libertad de elección de centro,
el esfuerzo y la exigencia, la evaluación, el
desarrollo integral de la persona y el reconocimiento de la labor del profesorado.

Asimismo, COFAPA considera fundamental articular todas aquellas medidas
que fomenten la colaboración entre las familias y el colegio y faciliten la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Consecuentemente, COFAPA expuso al
ministro Wert que, para la mejora del sistema educativo, es esencial el logro de los
siguientes objetivos:
1. Garantizar el derecho de los padres a elegir el colegio que deseen para sus hijos,
elemento clave para reforzar la implicación de las familias, aumentar la calidad
educativa y mejorar los resultados. Para
conseguirlo, proponemos que:
- La demanda de las familias sea el criterio
básico para otorgar el concierto educativo.
- Se flexibilicen los criterios actuales de
admisión de alumnos.
- Se fomente la autonomía de los centros,
para que una indispensable pluralidad de
modelos pedagógicos permita a los padres elegir la opción que consideren más
adecuada, sea oferta pública o privada,
mixta o diferenciada.
2. Ampliar la presencia de los padres en los
órganos consultivos y de representación
del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los municipios y en los centros
educativos. Para conseguirlo, proponemos:
- La modificación de las normativas necesarias para lograr la adecuada presencia

de las familias en el Consejo Escolar del
Estado, en los Consejos Escolares Autonómicos y en los restantes organismos.
2. Facilitar la implicación de las familias en
la educación de sus hijos. Para ello, proponemos:
- La articulación de las medidas necesarias
para que las familias y la escuela puedan
desarrollar y compartir proyectos educativos comunes. Esto también conlleva arbitrar fórmulas y proyectos de formación
para los padres a través de las APA y las
federaciones que las agrupan.
- El impulso real de actuaciones que posibiliten la conciliación efectiva de la vida
familiar y laboral; entre ellas, la gratuidad
del Primer Ciclo de Educación Infantil.
4. Lograr que el esfuerzo, el reconocimiento y la dignificación del profesorado, así
como la evaluación, sean el eje de un
sistema educativo de calidad. Para ello,
proponemos:
- Un sistema de selección del profesorado
que, al igual que en otros países, logre el
acceso de los mejores a la docencia y desarrolle una formación que consolide un
modelo atractivo de carrera profesional.
- El impulso del bilingüismo desde los tres
años y, en Primaria, prioridad a las áreas
instrumentales.
- Un sistema de evaluaciones externas que
permita la mejora continua de la escuela
y haga públicos sus resultados. g
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LES NOSTRES ESCOLES

Fundat l’any 1948, ofereix un model educatiu de qualitat científica i
humana, en col·laboració confiada amb les famílies

Col·legi Cultural

Col·legi Cultural
Plaça Barberà, 13
Badalona - 08911 Badalona
Telf. 933840451 Fax. 934643185
Email: cultural@culturalbadalona.com

culum en llengua anglesa: “Physical Education”, “Science”, “Arts & Grafts”, a part
de treballar algunes hores de ”speaking”.

E

 partir de 4t d’ESO també s’ofereix una
A
quarta llengua: francès.
l Col·legi Cultural és una escola
de Badalona, situada al centre
històric de la ciutat.

El Col·legi Cultural es va fundar l’any
1948. Actualment, l’escola ofereix servei
des de P-0 fins a 2n de Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i prova d’accés a grau
superior, concertat a totes les línies. Avui
dia hi estudien 1.500 alumnes.
Des del 2007, any en què es va obtenir el reconeixement de l’Excel·lència en Educació
i Formació, l’escola ha continuat treballant
amb el model UNE-EN ISO 9001:2008
de gestió de qualitat. Contínuament es treballa en diferents àrees de millora, sobretot
des d’un punt de vista docent, administratiu i organitzatiu.

Els seus objectius
- Oferir un model educatiu de qualitat científica i humana.
- Entès com un servei a cada persona i a tota
la societat.
- En col·laboració confiada amb les famílies,
que ens permet formar ciutadans amb una
sòlida base de coneixements, de laboriositat
i d’esperit de servei.
- Per tal que s’incorporin amb iniciativa i responsabilitat a la vida familiar, professional
i social.
- Fomentant, alhora, entre els pares, els professors i els alumnes un sentit cristià de la
vida que implica el respecte a la llibertat
personal.

- Oferir una atenció personalitzada a cada
família i a cada alumne/a.

La seva identitat
-T
 utoria personalitzada: atenció personalitzada de cada alumna i família per
part de la tutora-preceptora. Mitjançant
aquestes entrevistes es concreten objectius i plans de millora.
-E
 scola de pares: des del departament
de coordinació de famílies es forma els
pares amb xerrades formatives a càrrec
d’experts, amb Cursos d’Orientació Familiar, amb xerrades mensuals per a mares, amb sessions de Converses de Pràctica Educativa, etc. A més, des del 1999 el
centre ofereix cursos per demandants en
oferta de feina cofinançats per la CE i el
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
i s’afavoreix la formació del propis pares del centre i a les persones en situació
d’atur de la nostra localitat.
-T
 rilingüisme: Al Col·legi Cultural es
comença a formar als alumnes de manera que siguin comptenents i tinguin ple
coneixement de les tres llengues (català,
castellà i anglès) des de P1 (primer cicle
d’Educació Infantil).
 l segon cicle d’Educació Infantil i d’EduA
cació Primària se segueixen diferents sistemes capdavanters d’ensenyament- aprenentatges. Estem immersos en un Projecte
Exprimental de Llengües Extrangeres. En
aquests moments, els nostres alumnes estan realitzant algunes àrees del seu currí-

 om a activitat extraescolar, es pot reforçar
C
l’idioma anglès i es pot obtenir una titulació
emesa i homologada pel Trinity College of
London amb els nivells assolits pels nostres
alumnes, així com el First Certificate.
 er això, compten amb un percentatge imP
portant de professors de llengua estrangera.
- Festivals de Nadal i Fi de curs.
- Jocs Florals (XIX Edició).
- Projecte “Indians Cultural” en col·laboració
amb la Fundació Vicenç Ferrer.
-N
 oves Tecnologies: totes les aules disposen de Pissarres Digitals Interactives des
de P-3. Actualment, s’elaboren diferents
projectes en les àrees de Educació Infantil.
Des de Primària, totes els alumnes realitzen
activitats de reforç o ampliació a les aules
d’informàtica. El centre es troba immers
dins els projecte Educat 2.0. i el projecte 1 x
1. Dins d’aquest projecte el propi centre ha
estat l’encarregat de la implantació i manteniment del Moodle (http://agora.xtec.cat/
colcultural/moodle/) del centre, així com de
la nostra pàgina web, amb el suport tant del
personal titulat amb Llicenciatures de Telecomunicacions, com dels propis alumnes de
cicles formatius dins de la família Professional d’Informàtica.
-G
 abinet Psicopedagògic: l’escola disposa d’un equip intern Psicopedagògic per
tal de diagnosticar possibles disfuncions
d’aprenentatge. L’escola ofereix un projecte

de reforç (PdR) i un programa d’activació
de la intel·ligència. També realitzem una
orientació escolar, un servei de logopèdia,
així com el servei de revisió mèdica dins les
nostres instal·lacions.
-
Formació continuada del professorat: el
100% del professorat segueix sessions de
formació al llarg del curs escolar en centres
capdavanters de Catalunya i l’Estat espanyol. També en cursos adaptats a les necessitats dels diferents departaments del centre.
El centre té un conveni de col·laboració amb
diferents associacions d’empresaris: FEB
(Federació d’Empresaris de Badalona),
FEC (Federació d’Empresaris i Comerç) i
UPM (Unió Patronal i Metal·lúrgia).

Activitats extraescolars
El centre desenvolupa les següents activitats
esportives, recreatives i culturals:
- Reforç escolar en petits grups
- Natació
- Psicomotricitat
- Escola de bàsquet i de futbol
- Dansa moderna
- Escacs
- Casal d’estiu
- Campus de bàsquet
- Viatges d’estudis a totes les etapes educatives g
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Què és el Departament d’Orientació?
Recentment, l’Escola ha apostat per la creació
d’un Departament d’Orientació per crear una
proposta curricular transversal en educació
moral i emocional, recomanada pel Departament d’ensenyament, adaptada a totes les
etapes educatives i la idiosincràsia del centre.
Quins són els objectius d’aquest Departament?
Aquest departament té com a principals
objectius:
- El Disseny i desenvolupament del Pla de
Convivència (PC) del Col·legi cultural;
- L’Atenció a la diversitat de l’alumnat, acompanyant (col·laborant en) els processos
d’ensenyança-aprenentatge, tot tenint cura
de la interacció professorat-alumnat i de
vetllar per l’adequació i l’adaptació;
- L’atenció a la intervenció a tota la comunitat: nens, nenes i adults;
- Vetllar per un clima respectuós i sensible;
-
Acollir l’equip de Convivència: persones
educadores de dins i fora del centre: respon-
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sables de les diferents propostes (projectes),
orientador i cap de departament, psicopedagoga i professores que fan d’enllaç amb
els caps d’estudi, professorat i altres departaments.
Expliqui’ns alguns dels projectes que s’han
posat en pràctica des d’aquest departament.
Per tal d’assolir aquest objectius, aquest departament actua en tres direccions: l’atenció psicopedagògica, l’atenció afectiva, l’adquisició
de competències socials i de pensament i, per
últim, els entorns d’influència més propers.
Concretament, entre d’altres, s’han endegat
diferents programes, relacionats amb:
La participació: es proposa un mètode per
millorar el benestar de l’alumnat i les famílies, per augmentar el nivell de relació propera
entre infants i professorat, donant molt protagonisme al paper dels delegats i delegades
de curs, mitjançant cicles de Convivència,
Tutories, blog-revista, Actes de relació amb
l’entorn, etc.

Formació: Aporta novetats sobre temes
educatius emergents i ho tradueix en propostes didàctiques: dinàmiques, tallers, cursos, etc., adreçats al professorat, l’alumnat i
les famílies. Es faran seminaris formatius
del professorat, tallers d’habilitats i competències socials, cursos de transformació de
conflictes, dinàmiques socioafectives, tallers
per a famílies, etc.
Conciliació: Gestiona de manera àgil i respectuosa amb el moment maduratiu, amb
l’ajuda de terceres persones no implicades
directament, les dificultats de relació que sorgeixen a la comunitat. Proposa una alternativa
a través de la creació d’un Equip de mediació,
d’Alumnat ajudant, de Tutories entre iguals,
de Curs de transformació de conflictes, etc.
Tutories: el Departament col·labora amb les
tutories d’aula per millorar l’atenció a necessitats de l’alumnat, complementar l’acció de les
tutories d’aula i orientar famílies, i estimula
l’alumnat i aporta estratègies de millora.
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30 anys desenvolupant de manera global les capacitats intel·lectuals,
afectives i físiques dels joves

Centre d’estudis Ramar 2

CE RAMAR-2 ESO
Via Massagué, 37-39
08201 Sabadell
Barcelona
93 726 83 83
ramar2eso@ramar.edu.es
www.ramar2.com

F

undat l’any 1983, el Centre d’Estudis Ramar 2 és una escola
d’Educació Secundària, ubicada
al centre de Sabadell, amb tres
línies, de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat, totes concertades. Hi estudien més de 500
alumnes.

PROJECTE EDUCATIU
Ideari de Centre
- Educació integral. Volem que els nostres
joves desenvolupin, de manera global, les
seves capacitats intel·lectuals, afectives i
físiques.
- Educació personalitzada. Tots els alumnes són diferents. Cal atendre’ls i tractar-los individualment per ajudar-los a
formar-se segons les seves necessitats.
I cal cercar que siguin cada vegada més
autònoms en el seu comportament diari.
- Escola oberta. Al que passa al nostre
barri, a la nostra ciutat, al nostre país, al
món sencer... I a tothom, sense distinció
de races, sexe, creences religioses o polítiques.
- Escola participativa. Un centre educatiu
ha de ser el resultat de la fusió dels seus

tres sectors: l’alumnat, el professorat i els
pares i mares. L’Escola desitja i necessita que tots ells participin, amb les seves
idees i suggeriments, en la seva bona
marxa i funcionament.
- Escola catalana. Això vol dir que no
només afavoreix l’aprenentatge de la
llengua catalana, sinó que pretén que
els seus alumnes coneguin la cultura i
els trets més significatius del seu país,
sempre relacionats amb el món que ens
envolta.
-C
 entre cultural. Una escola només es
pot concebre com a centre dinamitzador
de cultura. Així ens plantegem el nostre,
tant de cara als nostres pares i alumnes
com de cara a la ciutat on som.

Projectes específics
- Idiomes. Anglès, programació complementària de francès a l’ESO i al
Batxillerat (conveni de col·laboració
amb l’Alliance Française de Sabadell) i
alemany optatiu a partir de 2n d’ESO.
Les llengües no són només sistemes de
comunicació, sinó, i sobretot, sistemes de
pensament i de cultura.
- Centre examinador d’ECDL. Acredita-

CE RAMAR-2 Batxillerat
c/. Escola Pia 27-33
08201 Sabadell
Barcelona
93 725 92 77
a8037668@xtec.cat
www.ramar2.com

Un centre educatiu ha de ser el
resultat de la fusió dels seus tres
sectors: l’alumnat, el professorat
i els pares i mares
ció Europea en l’Ús d’Ordinadors, vàlida
a tots els països de la Unió Europea, que
certifica els coneixements de l’alumne en
aquesta matèria. Formació inclosa a les
nostres programacions d’informàtica.
- I ntroducció al món de la imatge. Assistència al Curset de Cinema organitzat per Cineclub Sabadell i l’Escola del
Sol: procés de creació d’una pel·lícula i
iniciació a la tècnica i al llenguatge cinematogràfics.
- Laboratoris. Realització sistemàtica i
continuada d’exercicis d’experimentació
al laboratori del Centre. Necessàriament,
les ciències de la naturalesa han de ser
també experimentals.

Noves tecnologies
Totes les aules disposen de Pissarres Digitals i projector de DVD. Això permet
revisar contínuament alguns dels aspectes

de la metodologia de treball d’àrees com
Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials o Educació Visual i Plàstica i, alhora,
ampliar, si cal, el conjunt de coneixements
que s’hi imparteixen. A més, els professors
poden crear, amb l’aplicació d’aquestes
noves tecnologies, material multimèdia
propi.

Atenció a la diversitat
-P
 rogramacions específiques. L’Escola té
elaborades i elabora diferents programacions pensades per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge (P.I.), amb professors que s’hi dediquen molt especialment.
- C lasses de català, castellà i matemàtiques. A fi d’ajudar els alumnes que en

tenen necessitat, es fa una hora d’atenció
a la diversitat, en grups reduïts, també amb programacions específiques, de
cada una d’aquestes matèries.
- Gabinet psicopedagògic. Disposem d’un
gabinet especialment dedicat a diagnosticar possibles disfuncions d’aprenentatge
i/o de comportament. Atenció personalitzada per part de les psicopedagogues
del Centre.

Formació del professorat
Tots els professors de l’Escola assisteixen,
al llarg dels diferents cursos escolars, a cicles, cursets o seminaris que els permeten,
en tot moment, ampliar la seva formació.
Adaptats a la conveniència dels diferents
departaments o a les necessitats generals
del Centre.
La bona instrucció educa. Els coneixements i la seva adequada aplicació al llarg
de la vida creen persones cultes i lliures,
amb un futur obert. La nostra escola intenta ajudar-hi. g

g
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EPA’s General Assembly
in Liechtenstein

E

PA’s General Assembly in Liechtenstein was held on Friday afternoon in Vaduz. Thanks to the local
organisers EPA could welcome
about 100 delegates and partners. The meeting with representatives of possible future
members from Albania, Latvia, Slovenia
and Switzerland was made possible.

policy making in Liechtenstein. After this
reception the guests were gudied through
the new Parliament-building that was
opened February 2008. During the tour a
lot of practical procedures of the daily work
in Parliament were presented. Her Royal
Highness Princess Sophie opened the conference. Being not only the mother of four

accepted and marks a first successful step
in EPA’s mission to represent parents from
allgroups in society. The discussion about
participation in school and society revealed
a number of challenges.
EPA-delegates were honoured to have a
reception at the castle. Princess Sophie
and the Prince of Liechtenstein Adam II
welcomed the delegation and entered in a
lot of conversations with. In his words of acknowledgements EPA_President Johannes
Theiner balanced the visit: “We have heard
that Liechtenstein is frequently called a
Pearl odf Europe. We have seen this pearl
shine and revealed the warm heart in it.”
EPA is very grateful for the unique event
that was made possible by Liechtenstein’s
Dachverband and the enormous efforts
made by Barbara and Tony Stockwell who
had been reprepsenting the DEV among
EPA for many years.

EPA’s ALCUIN AWARD 2012
Vaduz Castle, Liechtesntein

It is a great pleasure to announce the acceptance of two new Full members: ESZME
(Hungary) and PEEP (France).
During the conference the Slovenian representatives handed the formal application of
ZASSS for Affiliate Membership.
As Michèle Retter (Luxembourg) finished
her second term the GA had to decide
about two vacant seats in the board. Oren
Gostiaux (France) and Eszter Salamon
(Hungary) were elected.
The board elected Benedikte Ask Skotte
(Denmark) to take the role of the VicePresident.
The programme started with school visits,
included a reception at the seat of the government. Minister Hugo quaderer who is in
charge of educational issues welcomed the
delegates and introduced some aspects of

children but also experienced as treasurer of
a parents’ association she spoke encouraging
words and claimed equal access to quality
educatrion for all European children.
The conference Together looked at aspects
of learning in a multicultural society. Among
the speakers were a young and an experienced teacher who reflected their views on
the changing environment for learning children. A young Muslim woman introduced
to the experiences of the Turkish migrants
in the second and third generation. Experts
from various fields contributed their share
to a colorful pattern of aspects of learning.
A very rich Parents’ Bazar brought together a lot of parents’ initiatives and partner associations who presented their activities.
Among the workshops was one chaired by
Dr. Mustafa Boz and Michèle Retter addressing Turkish parents. This offer was well

EPA’’s ALCUIN Award is a prize for excellence in the field of education which primarily focuses on the role of parents. This
award is assigned to the best educational
initiative judged on the following criteria:
Originality
The project should have the quality of being new and original. The characteristics of
uniqueness and singularity are difficult to
appreciate/achieve in Europe. If the concept
is based on existing activities the original
sources need to be declared.
The minimum requirement for a proper
ALCUIN-candidate is the adaption to local
or national needs with respect to a specific
(multi)cultural situation. The project should
demonstrate inventiveness, imaginativeness,
a certain extent of audacity, authenticity, individuality and rarity.
Contribution to education
The project should be a good example in the
sense of LiifeLong Learniing showing the
influence and input of parents in the learn-
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ing process of their children. EPA especially
appreciates a holistic approach to education.
Implementation of non-formal and informal learning and the involvement of parents
as “lifelong learners” – educators, trainers,
role model and learning adults …
Involvement of parents as a characteristic
Parents and parents’ associations should be
the main actors in the project. The project
should have a real interest and advantage for
parents and schools
Constructive approach to home-school
relationships in education
To see “Parents as Primary Educators” is
EPA’s core paradigm. The ALCUIN award
is intended to give a floor to successful support of this parental role in partnership with
educational institutions. The project should
be characteristic to the actors and recipients
and have strong personal features.
Its potential as a “role model” in Europe with
easy dissemination and applicability Every
impacting activity is governed by optimum

adaption to specific needs. The ALCUIN
trophy can only be rewarded to initiatives
that exhibit good performance along a clear
vision. Disseminating experiences from a
winner project should encourage member
associations to implement their own activities based on these examples.
Submiissiion:
Candidates can be put forward by
- A member of EPA
- A Ministry of Education
- The European Commission
The prize will be rewarded in the GA of
EPA in September 2012 in Paris.
To present the project most effectively it
is crucial that one person is present in the
ceremony to introduce and explain the
specific characteristics. We kindly ask to
already nominate this person in the application. Please explain the main characteristics
of the project in English in the application
form and take your time to link to the five
criteria listed above. Though additional in-

formation in English is appreciated we encourage to also add whatever is available in
national tongue (leaflets, posters, brochures,
recordings, videos etc.).
To win the ALCUIN trophy all five criteria
need to be fulfilled. The board explicitly decided to accept more than one submission
from a country if they represent different
independent local or regional projects.
Jury
The jury is chaired by Michèle Retter (FAPEL Lux). Its members come from different European countries and represent various stakeholders in education. The jury will
judge on the projects with respect to the
specific environments.
Procedure:
Proposals for candidates must be sent in to
the EPA office by end of May 2012.
via e-mail: office@epa-parents.eu
via snail mail: European Parents’ Association (EPA), Strozzigasse 2/Zi. 418, A-1080
WIEN, AUSTRIA. g

RECOMANACIONS
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Llibres i webs
Família actual
http://blogs.aceprensa.com/
familiaactual/
Els autors del bloc porten més
de 25 anys dedicats a l’ensenyament, al llarg dels quals han acu-

Google Acadèmic
scholar.google.es
Google Acadèmic permet buscar bibliografia especialitzada de manera

Educar amb l’esport i el cine
Juan Xipell- Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. www.taconline.net
L’esport és una font de valors inesgotable. D’exemples, no en manquen: la
seva història ha estat escrita per grans
campions que portaven tota una vida de
superació, exigència, lluita, constància,
ambició i esperança. Però no cal competir a l’elit per descobrir aquesta dimensió essencial de l’esport.
Tothom qui s’hagi enfrontat a qualsevol tipus de disciplina esportiva, fins i tot al més amateur dels nivells, ha estat susceptible de
comprovar com l’exigència i la passió que poden arribar a generar
són capaços de fer aflorar les virtuts més ocultes amb una naturalitat i una consistència inèdites en altres àmbits de la vida. Des
de sempre, el cinema ha rebut amb devoció tot tipus de relats que
lligaran substancialment la pràctica esportiva a l’educació moral de
l’home, i s’ha convertit, d’aquesta manera, en vehicle de transmissió de valors inevitablement vinculats a l’èxit més autèntic i genuí
de l’esport: el naixement i la forja de la virtut. Així, ha estat des
d’aquells temps que un escanyolit Buster Keaton no renunciava a
competir als pesos pesants per conquistar l’amor de la seva estimada a El boxejador, fins al sacrificat i heroic retorn a la competició de
Bethany Hamilton (la jove surfista que va perdre el braç esquerre
després de l’atac d’un tauró) en la pel·lícula estrenada recentment
Soul Surfer. Més de vuitanta anys de cinema i una interminable
llista de pel·lícules separen aquestes produccions i defineixen els
límits d’un gènere que troba a Carros de Foc seu títol més emblemàtic. La història de fe i superació de dos joves atletes que, en els
Jocs de París de 1924, van aconseguir el triomf empesos per creences tan diferents com profundes. Aquesta pel·lícula s’ha convertit
en el més honest dels himnes a l’esperit olímpic i en la identificació
amb l’excel·lència humana i esportiva.
Molt més fresca es conserva en la memòria de l’espectador Invictus,
la inspiradora cinta que Clint Eastwood va dedicar a Nelson Man-

mulat molta experiència, tant en el tracte amb pares com amb
alumnes.
Pilar Guembe és pedagoga i treballa com a professora i orientadora. Carlos Goñi és doctor en filosofia i escriptor. Pares de dos
fills, junts escriuen llibres, imparteixen conferències i assessoren
en temes educatius. g
senzilla. Des d’un únic lloc podràs fer cerques d’un gran nombre de
disciplines i fonts com, per exemple, estudis revisats per especialistes, tesis, llibres, resums i articles de fonts com ara editorials acadèmiques, societats professionals, dipòsits d’impressions preliminars,
universitats i altres organitzacions acadèmiques. g
dela i en la qual el mestre exposava a través del rugbi els principis
de la conciliadora actitud política del líder sud-africà. Els valors
d’un esport noble i d’equip quedaven convertits en símbol de redempció col·lectiva i en les bases de refundació d’un país necessitat
de la cicatrització de les ferides obertes per l’apartheid. Un dels retrats
més madurs que el cinema ha ofert sobre l’esport és Moneyball, que
penetra, de manera implacable, a les entranyes del beisbol per abordar la capacitat de reinvenció i la recerca de nous camins cap a l’èxit
d’un home destinat a ser vençut. Brad Pitt experimenta l’amargor
d’una derrota que l’empeny a una necessària i profunda revisió de
la naturalesa i del significat de la victòria.
La relació de títols destacables per l’amplitud de la seva identificació entre la pràctica esportiva i el creixement personal troba només
un petit punt de partida en els exemples anteriors. La llista és inabastable, i hi ha lloc per a la fortalesa i la resistència de Cinderella
man, per a l’esperit d’equip i la convivència racial de Titans, varen
fer història, per a la constància i l’optimisme de Seabiscuit en plena
Depressió, per a les exigències acadèmiques de Coach Carter o per
al poder d’integració social de l’esport de Em diuen Ràdio. Totes
descobreixen un referent històric que remet a l’autenticitat del desenvolupament humà a través de la pràctica esportiva. Aquest sentit
veraç i realista de les conseqüències de l’esport ha fet que algunes
de les virtuts més extraordinàries que l’esport ha transmès a la pantalla no hagin necessitat el filtre de la ficció.
Sigui com sigui, la història, el cinema i la pròpia experiència no
deixaran mai d’oferir models encoratjadors de virtut esportiva, relats d’”homes amb esperança en els seus cors i ales als peus” disposats a assenyalar el camí d’un triomf que acostuma a estar en un
lloc més elevat que la part alta d’un podi.
Pel·lícules recomanades: Titans, varen fer història; Invictus; La llegenda de
Bagger Vance; Driven; Em diuen Ràdio; Som els millors; Equip a la força; Moneyball;
Seabiscuit; El joc perfecte; Camí a la glòria; Cinderella man; Elles donen el cop; Joc
d’honor; Tin cup; A la recerca de Bobby Fischer; Stick it; The Blinde side; The express;
Carros de foc; Coach Carter; Hoosiers; Sense límits; Evasió o Victòria; Escollits per al
triomf; Vull ser com Beckham; Tocant el buit; Running i El millor. g

