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A la recerca de la
Llibertat de la família
Josep Manuel Prats - President de la Fapel

E

ls pares i mares d’arreu d’Europa estem preocupats per l’educació. Potser
fa massa anys que els pares i mares
van abandonar-se al sistema educatiu
pensant que era el millor que podien fer per als
seus fills. Evidentment, però, no ho és.
El nostre sistema constitucional de llibertats
ha estat sistemàticament bandejat, ignorat,
per les lleis educatives en vigor, i hem hagut
d’aixecar la veu un cop i un altre reclamant
la nostra llibertat de triar, el nostre dret a decidir. Aquesta lluita és a l’ADN de la Fapel i,
com a conseqüència natural d’això, hem donat
sempre la cara per les famílies que, conscients
o no, anaven veient els seus drets restringits,
disminuïts i menystinguts.
El sistema educatiu com el concebem actualment no és perfecte, i mai no ho serà, perquè és a la família on de manera primera i
principal els fills i filles són educats i, sovint,
motivats per a la instrucció. Els mestres han
de ser capaços (i ho són sovint) de treure el
millor de cada alumne, ensenyant i entusiasmant. Tanmateix, els diferents partits que han
governat l’Estat i les comunitats autònomes
en els darrers 30 anys han estat obsessionats
pel control de l’educació.
Estem fent bones passes cap a un sistema que
contempli l’educació com quelcom integral,
on el paper de la família, dels mestres, dels
nois i les noies i finalment del sistema tingui
la importància que pertoca a cadascú segons
la seva importància real, i no l’atribuïda per
algunes lleis o actituds. Les lleis poden fer
les atribucions que es vulguin, però és final-

ment la família qui ha de respondre davant
de si mateixa i de la societat de quina manera
la següent generació, els nostres fills i filles,
millorarà la societat i el món que habitem.
Els pares podem donar la culpa al sistema, al
col·legi, al mestre... sempre a tercers; però si
no lluitem per ser allò que cal que siguem en
l’educació, també en som culpables. Cadascú
ha d’assumir la seva pròpia responsabilitat.
Va ser per tot això que fa més de 30 anys
pares i mares d’escoles van voler posar-se al
capdavant d’aquesta iniciativa. Van ser persones que en aquest número d’aniversari volem
reconèixer, honorar i agrair. Persones que han
dedicat temps professional i personal a conscienciar pares i mares, però també escoles,
que la implicació de la família en l’educació
dels seus fills i filles no és una amenaça, sinó
una oportunitat de millora. Crec que ja s’ha
demostrat prou que, quan la família s’implica
en l’educació del seu fill, té més èxit escolar i
personal. I l’escola també millora.
I estem millor o pitjor que fa 30 anys? Hem
estat capaços d’aportar alguna cosa per millorar l’educació a casa nostra? Tenim al davant
tota una vida per millorar l’educació, la família,
l’escola, el sistema. Però crec que és amb les
accions individuals, familiars i col·lectives de
cada dia amb el que podem avançar i canviar; són les que fan milers de pares i mares i
mestres conscients de la seva tasca i de la seva
responsabilitat.
Gràcies per 30 anys d’existència. Gràcies per
treballar plegats. g
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La nostra història
Josep Manuel Prats - President de la Fapel

L

a història de la Fapel ha de ser
un relat necessàriament lligat
a la història de la democràcia
en aquest país. La primera llei
educativa de la democràcia va portar
nous horitzons, noves inquietuds, dubtes, oportunitat i amenaces. Un grup de
pares i mares, que ja estaven constituïts
en AMPA, van voler aportar a la nova
llei la seva perspectiva. Una perspectiva
basada en els drets fonamentals; drets
de llibertats, de diversitat, d’autonomia.
Aquestes famílies, finalment, van fundar
la Fapel amb el convenciment que podien aportar al sistema educatiu una veu
diferent, la d’una minoria aleshores, que
clamava pel dret a escollir, pel dret de
les famílies a decidir l’escola per als seus
fills en igualtat de condicions.

ELS INICIS
Durant els primers anys de la Fapel, com
en tota organització jove, es van definir i
mantenir els principis fundacionals. En
un entorn normatiu hostil, el govern de
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la Generalitat va apostar per la nostra
veu i ens va incorporar al Consell Escolar de Catalunya, en què es van viure
moments molt intensos, de molta feina,
per bastir de nou el sistema educatiu de
Catalunya, perquè es configurava i consolidava el nostre model educatiu i perquè tots els actors del sistema, cadascun
d’ells des de la seva perspectiva, hi vàrem
col·laborar activament.

“A mitjans del anys noranta, la Fapel va començar un gran període d’expansió i consolidació”
Cal recordar en Lluís Jaureguízar i en Josep Prats, que van ser els dos primers presidents de la Fapel, i la tasca inigualable
d’en Víctor Guillén, que com a Secretari
General va ser l’ànima i el pal de paller
de la Fapel durant gairebé quinze anys. A
ells cal agrair especialment aquesta tasca!
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EUROPA
També, al començament, amb la vocació europea que sempre ha caracteritzat
la Fapel, es va fundar l’EPA a Milà, al
1985. Des d’aleshores la Fapel ha estat
protagonista de la seva història, pertanyent
gairebé sempre als òrgans de govern: en
Víctor Guillén (vicepresident del 1994 al
2002), en Diego Barroso (vicepresident
del 2002 al 2004 i president del 2004 al
2008) i en Josep Manuel Prats (des del
2005 i secretari des del 2013). Han dedicat esforços a compartir amb els pares
i les mares d’arreu d’Europa l’ambició
de les famílies per ser les protagonistes
de l’educació dels seus fills i de la seva
pròpia formació.
LA CONSOLIDACIÓ
A mitjans dels anys noranta, dues persones
prenien un cafè... i l’Assemblea General
va nomenar l’Antoni Arasanz president.
Des d’aleshores la Fapel va començar un
període d’expansió i consolidació. En els
següents quinze anys, l’expansió de la Fa-

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 comparteix necessàriament,
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
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pel va arribar gairebé a totes les AMPA
o escoles de l’àmbit concertat no confessional de Catalunya. Va ser un període
molt fecund, que va tenir el moment més
rellevant per a la federació entre els anys
2003 i 2009, i fins al 2011.
La Fapel va participar activament en el
Pacte Nacional per l’Educació de Catalunya. Aquest període es va caracteritzar
per una aferrissada defensa dels drets de
les famílies, del seu dret a triar escola i

a fer-ho en igualtat de condicions, així
com per la defensa dels concerts educatius
que les famílies reclamaven com a dret
constitucional.
Malauradament, vàrem haver de recórrer
força cops als tribunals a causa de les decisions clarament injustes que anava prenent
el govern de la Generalitat. Però també
vàrem haver de sortir al carrer. La Fapel
mai no s’havia caracteritzat per aquesta
manera de fer, però semblava que era la

única que s’entenia a la Conselleria.
L’eclosió va ser la LEC. L’avantprojecte
de llei presentat pel conseller Maragall
va significar la unitat de tota l’escola
d’iniciativa social. Ens vàrem posar al
capdavant i hi vàrem presentar gairebé
225.000 al·legacions signades de pares
i mares que no estaven d’acord amb el
model que es proposava. Gràcies a aquesta
acció conjunta de tots els pares i mares,
especialment de CCAPAC i la Fapel, (i de
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moltíssima feina amb els polítics!), es va
aprovar la Llei d’Educació de Catalunya,
que garantia un model de servei d’interès
públic, en llibertat i amb llibertat.

PRESENT I FUTUR
Després d’un altre cafè, l’Assemblea General va designar en Josep Manuel Prats nou
president. Des de fa ja uns anys, una gran
part de la tasca de les escoles i de les federacions de pares i mares de la iniciativa
social sembla haver donat un fruit que va
madurant a poc a poc: la consciència que
tenen pares i mares de la importància de ser
els primers educadors i la consciència de la
seva implicació personal amb l’escola.

Aquesta idea, que mai no es podrà dur a
terme sense la millor formació per als pares
i les mares des de les AMPA i les escoles,
l’hem d’anar consolidant. La nostra tasca
està centrada, des de fa uns anys, a promoure la formació a través de l’Escola de Pares,
on les famílies i les AMPA poden trobar
tot el que necessiten. És una tasca dura,
que topa amb moltes dificultats: la cultura
del centre, la manca d’hàbit en la formació
continuada, horaris laborals nefastos, organitzacions escolars diverses, etc.
Hem afegit a tot el que és la Fapel la
provisió de serveis a les AMPA i a les
famílies, especialment en àmbits rela-

cionats amb la formació i el suport a la
gestió de projectes de reutilització, tant
individuals com col·lectius, activitats de
divulgació educativa, seminaris sobre
emprenedoria, valors, esport... com sempre hem fet. Això sí, posant la formació
de les famílies al centre de la nostra manera d’actuar.
I seguirem lluitant per la llibertat d’educació.
Seguirem representant la veu dels pares i les
mares de Catalunya per tal que puguem educar als nostres fills i filles, totes les famílies sense excepcions, a través del projecte educatiu i
el centre que creguem millors, segons el nostre
model d’educació. g

30è aniversari de les AMPA Fapel
Marçal Quintairos - Fapel
Molts pares i mares de família se senten
més útils a l’hora de participar a través de
l’AMPA en el desenvolupament del centre
educatiu que han triat per als seus fills i filles,
de vegades perquè no tenen gaire temps per
invertir. Però amb eficàcia i bones disposicions es poden fer moltes coses.
La vocació de la Fapel sempre ha estat, en
primer lloc, donar servei a les associacions
de mares i pares que ho necessitin i per
això ha estat i està al costat de les escoles
de pares, del finançament de llibres, de la
defensa dels interessos de les famílies com,
per exemple, la consolidació dels concerts
econòmics.

C

atalunya sempre ha estat un país
en què la col·laboració entre les
persones ha arrelat amb força. Ja
des de ben lluny, des de la nit dels
temps, la verema, la recollida dels conreus,
les celebracions posteriors, els castells, les
sardanes, etc. han estat tradicions que han
adobat la unió de les persones per ajudar-se.
En els segles XIX i XX l’associacionisme és
ja una de les característiques consolidades i
pròpies del nostre poble. Al costat d’altres
comunitats, doblem el nombre d’associacions de tot tipus.
És una mostra inequívoca de bona salut
social, d’oxigenació del factor humà. Una
mostra evident d’això va ser l’èxit del voluntariat dels Jocs Olímpics del 92, que s’ha
replicat amb més o menys eficàcia, en tots
els jocs olímpics posteriors. Ha marcat un
abans i un després del voluntariat de la societat civil als grans esdeveniments.
La iniciativa social és una manera de posar
en pràctica el principi de la subsidiarietat,
en què el que està més a prop és el més indicat per organitzar, trobar solucions, donar
serveis, administrar, etc.
L’associació és una institució administrativa
i representativa d’un grup de persones amb
interessos i objectius comuns arran de terra;
és a dir, molt propera a les persones que la
constitueixen.

Des de la vessant privada i amb un funcionament democràtic, complementen i, fins i
tot, supleixen les institucions públiques amb
molta eficàcia; si més no, presten serveis a
mida dels associats.
Per mirar de coordinar l’esforç i perseguir
els mateixos objectius tenim les federacions (com la Fapel), de les quals podríem
dir que són associacions d’associacions.
Així com l’associació se centra en un àmbit
més domèstic, al col·legi, a l’escola, etc., en
els quals estan adscrits els nostres fills, la
Federació té un àmbit territorial i s’erigeix
en un interlocutor públic quan supera el
10% de representació del seu sector. És una
institució els integrants de la qual són més
tècnics i donen veu pública al col·lectiu de
les associacions.
D’aquí ve la importància de tenir associacions de mares i pares a les escoles, que
puguin organitzar activitats esportives, culturals, etc. i informar sobre les federacions
que interactuen davant la societat i els seus
representants públics.
Per als col·legis que no tenen AMPA instituïda és molt important, sobretot pel ventall de funcions que s’obra quant a suport a
la titularitat del propi centre. D’una manera
directament proporcional, les AMPA que
no estan federades perden molta pistonada
en tots els serveis que una bona colla d’associacions federades poden vehicular.

És molt important per a un centre tenir en
l’AMPA un aliat incondicional per donar
més serveis a les famílies, ja que on no arriba
el col·legi, que ha d’estar centrat en els temes
més acadèmics, ho farà l’AMPA, amb el suport de les federacions com les escoles per
a famílies, activitats culturals per als pares i
mares com ara els grups de teatre, els tallers
literaris o, fins i tot, el bricolatge, l’enquadernació, etc. Les possibilitats són molt àmplies
i cohesionen un ambient de difusió cultural
que els fills alumnes del centre perceben, i
que donen un valor afegit al col·legi com a
centre que transcendeix l’estricta transmissió i avaluació oficial dels coneixements dels
alumnes.
Evidentment, una AMPA no té raó de
ser ni legalment es podria constituir sense el col·legi i les seves funcions; és a dir,
les seves tasques recollides en l’articulat
estatutari han de ser totalment subsidiàries dels objectius del centre i, en cap
cas, no haurien de ser fiscalitzadores de
la seva activitat.
Així, doncs, des de Fapel, us animem que
si encara no teniu Associació de Pares i
Mares constituïda o, si la teniu però no
teniu prou activitats que pugueu oferir,
contacteu amb nosaltres i us ajudarem
i assessorarem sense cap compromís, ja
que un dels nostres objectius és omplir
de contingut a les associacions de mares
i pares. g
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La nueva web de Fapel
Fapel

Conscientes de los grandes beneficios
que aporta Internet a la gestión de la
información, desde Fapel hemos creído
que 2013 era el momento para actualizar nuestra presencia en la red aportando más valor añadido a la comunicación
con nuestro entorno.
http://www.fapel.cat/

L

os usuarios de la web de Fapel incluyen padres y madres de alumnos,
responsables de colegios, representantes de las AMPA y, por supuesto,
medios de comunicación, instituciones, políticos, etc. En definitiva: todos aquellos actores
que participan activamente en el desarrollo
de la educación en nuestro país.
Teniendo muy claro este horizonte, desde Fapel hemos centrado nuestra actividad en tres
grandes áreas de trabajo:
> Actualizar la identidad gráfica de la web
con el objetivo de crear un mejor acceso a los
contenidos de interés. La identidad gráfica de
la web con el objetivo de crear un mejor acce-

so a los contenidos de interés.
> Desarrollar un gestor de contenidos que
nos permita ser totalmente autónomos en el
mantenimiento de la web un gestor de contenidos que nos permitiera ser totalmente
autónomos en el mantenimiento de la web.
> Integrar herramientas de valor añadido que
potencien la visibilidad y difusión de nuestros
contenidos
Además, la nueva web está preparada para
que todos los contenidos que vayamos
creando desde Fapel sean fácilmente indexados por Google, consiguiendo de este modo
mejorar nuestra visibilidad como fuente relevante de información. En esta línea y, para
poder estar presentes en los foros de opinión
como una voz autorizada, todos estos contenidos podrán ser fácilmente difundidos a
través de las principales redes sociales en las
que participan tanto Fapel como los propios
usuarios de la web.
En este sentido, se ha mejorado la estructura
y agrupación de contenidos para que el acceso
a los mismos sea más rápido e intuitivo. Para

ello, se ha realizando una revisión editorial
tanto de las etiquetas que describen los contenidos como en el modo en que deben ser
redactados.
Para completar este circuito de contenidos,
también hemos integrado un gestor de boletines electrónicos que permitirá a Fapel ser
más eficaz en la comunicación con los distintos grupos de usuarios: AMPA, medios de
comunicación, colegios, asociaciones, instituciones, etc.
El lanzamiento de la nueva web está previsto
que se realice este verano, una vez hayan finalizado la tareas de migración y categorización
de contenidos almacenados en la web actual,
por un lado, y se haya integrado el diseño en
el gestor de contenido, por otro.
Con la actualización de nuestra presencia
en Internet, desde Fapel podremos llegar
de un modo más eficaz e influyente a todas aquellas personas que, de un modo u
otro, están interesadas y participan en el
sector educativo. g

Principis , missió i visió de la Fapel
Fapel

Q

UÈ ÉS FAPEL?
És la Federació d’Associacions de
Pares i Mares d’Escoles Lliures
de Catalunya, i com a tal agrupa
les AMPA de nombroses escoles promogudes
per la iniciativa social i també d’altres tipus
d’associacions i entitats que donen suport a les
finalitats de la Fapel. La Fapel està oberta a tots
els centres educatius de Catalunya.
QUINES SÓN LES FINALITATS DE LA FAPEL?
> Promoure, sostenir i defensar la llibertat d’ensenyament i el dret prioritari dels pares a triar
el tipus d’ensenyament que desitgin per als seus
fills. Coordinar i procurar l’activitat institucional
de les associacions federades.
> Organitzar, amb la col·laboració de les
AMPA federades, activitats que tinguin com
a objectiu millorar la relació família-escola,
mitjançant trobades, sessions de treball, visites i

reunions tant a nivell nacional com internacional.
> Representar i dur a terme accions necessàries
davant els poders públics en defensa dels drets
dels pares en l’educació dels seus fills i filles.
> Mantenir una relació constant i participar en
les organitzacions europees i internacionals amb
intercanvi d’informació i iniciatives en defensa
dels objectius esmentats.

ÀMBIT DE REPRESENTACIÓ DE LA FAPEL
La Fapel participa activament en tots els fòrums que li són propis:
> Consell Escolar de Catalunya. Des de la seva
fundació, la Fapel ha estat membre del Consell
Escolar de Catalunya i ha participat sempre molt
activament en totes les comissions i els grups
de treball, així com en les jornades de reflexió.
> Disposem de representació directa o indirecta

en els consells escolars territorials de Barcelona,
Vallès-Maresme i Catalunya central, així com en
multitud de comissions de garanties d’admissió i
consells escolars municipals arreu de Catalunya.
> COFAPA (Confederació de federacions
d’associacions de pares i mares d’alumnes),
que actua en l’àmbit de l’estat espanyol. En
som socis promotors i actualment n’ocupem
la vicepresidència.
> EPA (European Parents Association). Té la
seu a Brussel·les i una oficina a Viena. Vàrem
ser-ne fundadors i representants de Fapel. Hem
estat membres del Consell d’administració
pràcticament des de la seva fundació. Actua
en l’àmbit de la Unió Europea i representa
més de cent milions de famílies europees. A
Espanya hi ha sis socis membres amb veu i vot
a l’assemblea general. Està en relació directa
amb organismes de la Unió Europea i amb
d’altres de vinculats. g
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L’EDUCACIÓ ÉS NOTÍCIA

Convenis i col·laboracions
INTERNET SEGURA- Grup
central de Proximitat i Relacions amb la Comunitat.
Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra
El Cos de Mossos d’Esquadra porta a terme un
programa operatiu específic mitjançant el qual
s’adreça a la comunitat educativa per tal de detectar les possibles problemàtiques que es generin en aquest entorn i fer de la prevenció la
millor eina per evitar que es reprodueixin o que
augmentin. Dins el marc d’aquest programa
s’engloba tot un seguit de temàtiques diverses
com “Mobilitat segura”, “Situacions de risc per
a joves”, “Prevenció del consum de drogues”,
“Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents”,
“Prevenció de conductes discriminatòries” o
“Internet segura”. És en aquest darrer àmbit on
es va considerar adient la creació d’un “Pla d’Acció d’Internet Segura per a la protecció del
menor”. L’objectiu és promoure la seguretat en
l’ús de les noves tecnologies entre els menors i
adolescents, tot identificant les pràctiques no
recomanables i facilitant consells preventius per
a un ús raonable i segur de la xarxa.

pedagògic, amb el coneixement i l’experiència que ens avala.
El Centre està vinculat a la Unitat del Son
Dr. Estivill, tant pel que fa a l’espai com pel
que fa a la metodologia en el tractament
de l’adquisició de bons hàbits.

EDUCAWEB
FERMA
Educaweb.com es el portal de una empresa privada, Educaonline S.L., dedicada
desde 1998 a la prestación de servicios de
orientación profesional a personas, instituciones y centros de formación, y de consultoría educativa a empresas (centros de
formación, compañías y administraciones
públicas). Su cualificado equipo de profesionales, altamente conocedor del sector
de la formación —orientadores, psicólogos y pedagogos, consultores, expertos en
marketing y sociólogos—, acompañados
de informáticos, periodistas y diseñadores,
prestan presencialmente, por teléfono y en
línea los servicios antes mencionados.

TAC
TALITA
TALITA pone a disposición de familias, escuelas
y organismos públicos y privados un equipo de
profesionales con formación y experiencia, con la
finalidad de poder responder a sus demandas en
relación a la integración, la inclusión y la atención
a la diversidad. La atención de los problemas
relativos a la integración en todos los ámbitos
sociales, familiares, escolares, docentes, laborales
o profesionales de las personas con necesidades
educativas específicas o con problemas o disfunciones en sus capacidades. El apoyo, la ayuda y
la orientación de la familia, la escuela, el lugar
de trabajo y la sociedad en general en todas las
cuestiones relacionadas directamente con las
citadas personas y con la diversidad en general.

PUNT PSICOLOGIA
El Centre Punt Psicologia es crea per
compartir l’experiència desenvolupada per
quatre professionals en diferents equips i
centres al llarg de més de vint anys i per
seguir treballant conjuntament. L’objectiu és atendre nens, joves i adults amb les
diferents vies de tractament psicològic i

educatives, activitats acadèmiques i l’oferta
d’opcions viables i acords a la societat moderna. La Fapel promou que els diversos
actors socials s’uneixin en un projecte en
què l’educació jugui un paper primordial
i en què els beneficiats siguin tots aquells
que formin part de les noves generacions.

Teleespectadors Associats de Catalunya
és una associació sense afany de lucre, que
treballa per una televisió de qualitat i en
la defensa dels drets dels usuaris, especialment dels nens, que són els més indefensos davant les pantalles. Es va crear el
1985, arran de la preocupació d’uns pares
de família pels continguts que la televisió
oferia els seus fills. Avui, TAC agrupa més
de 17.000 persones a Catalunya.
TAC vol una televisió de qualitat i respectuosa amb l’espectador. Per això, té en
compte tot allò relacionat amb la programació infantil i el seu horari de protecció
a la televisió (de 6 a 22 hores, definit per
la Directiva Europea de TV Sense Fronteres). TAC dóna suport i participa en la
tasca del CAC (Consell Audiovisual de
Catalunya) a través de diverses comissions
d’estudi i anàlisi.

ESERP
Fapel firma un conveni de col·laboració
amb la Fundació Universitària ESERP
per unir esforços en la creació d’estratègies

Ferma, Assessors Escolars, treballa per oferir assessorament a les AMPA, en l’àmbit
de les assegurances de responsabilitat civil,
assegurances d’accidents i orfandat.

INSEDNETWORK
International Network for Service Enterprises and Education Development té
com a objectiu crear una cultura positiva
de les professions de servei, ja que es tracta de treballs que repercuteixen directament en les persones, que generen un estil
de vida més humà i que contribueixen a
crear una cultura de servei a la societat.
L’objectiu del curs és ajudar els pares
a tenir un projecte de llar que asseguri
un ambient de caliu acollidor. Fer llar
és essencial per a l’estabilitat del matrimoni i per a l’educació dels fills. Centra
l’activitat en aquestes àrees professionals
perquè contribueixen al benestar de la
societat i generen un estil de vida més
humà. Impulsa dues grans línies de treball:
Investigació i Formació. L’associació es
va constituir al maig del 2005 i té la seu
social a Barcelona.

IMSCA
Conveni de col·laboració en el qual es van
comprometre a presentar un pla formatiu
dirigit a joves esportistes que es caracteritzava per la incorporació de tècniques
sofrològiques específiques de concentració i d’estudi, juntament amb tècniques de
relaxació i d’intel·ligència emocional, amb
la finalitat de maximitzar el rendiment
acadèmic i els valors, així com de fomentar
una vida saludable, serena i positiva entre
els alumnes.

EASSE
The European Association of single-sex
Education (EASSE), is a non-profit organization headquartered in London that
brings together people and educational
institutions of more than 16 European
countries interested in the development
and promotion of the single-sex education, a style of school organization that
is present practically in all countries of
the world.
Currently, EASSE has 231 schools associated
in different countries of the EU that more
than 200,000 students schooled.

OIDEL
Es una ONG con estatuto consultivo ante
las Naciones Unidas (Consejo Económico y
Social), la UNESCO y el Consejo de Europa.
Jurídicamente es una asociación sin ánimo
de lucro reconocida de interés público por
el Cantón de Ginebra (Suiza). El objetivo
de OIDEL es la promoción del derecho a
la educación como derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona. Este
derecho exige una prestación de los poderes
públicos y la protección de las libertades de las
partes implicadas en la educación. La acción
de OIDEL se inspira en el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 13 del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. OIDEL fue creada en 1985 por
cuarenta personalidades políticas, expertos en
educación y padres de alumnos. El Cantón de
Ginebra, sede social de OIDEL, ha declarado
la Organización como de utilidad pública.

FUNDACIÓ BOFILL
El focus principal d’actuació de la Fundació
Jaume Bofill és tot el conjunt d’activitats,
actituds i problemes que hi ha al voltant de
l’educació i el seu context social, en el qual el
fet migratori esdevé un dels eixos centrals.
Treballem en la millora i el desenvolupament de l’educació amb l’objectiu d’assolir
al nostre país una societat cohesionada i
equitativa.
Fapel ha col·laborat activament en el projecte “Famílies amb Veu”, sobre el qual ha
pivotat gran part de la investigació sobre
la participació de les famílies a través dels

òrgans de participació escolar, i amb la redacció final d’un llibre blanc.

ara Fert Batxillerat i depèn directament de la
Fundació Familiar Catalana.

EBC*L
European Business Competence * Licence

PREMSA LOCAL

Es un programa de formación diseñado para
homogeneizar conocimientos económicos
básicos a nivel internacional. EBC*L permite
demostrar conocimientos prácticos sobre qué
es una empresa y cómo funciona, necesarios
en el día a día de las empresas.

FAPEL UNIVERSITY DAY
Se trata de una feria universitaria en colaboración con la empresa organizadora University Day, para ofrecer a los alumnos de
los colegios miembros un amplio abanico de
opciones en formación universitaria privada,
tanto a nivel nacional como internacional.
El programa del evento incluye una ronda de presentaciones y feria escolar en la
que orientadores, estudiantes y familiares
podrán atender, de primera mano, las explicaciones de los representantes universitarios y solventar dudas sobre becas, estilo
de vida o programas de estudio, entre otras
cuestiones.

ADJUDICAT
Associació per la Judicatura Catalana. Una
de les activitats d’aquesta associació és oferir formació i divulgació en l’àmbit de la
seva expertesa, el dret i la justícia, per tal
d’oferir als col·lectius interessats (alumnat,
pares i mares, etc.) formació i informació
específica sobre menors, assetjament, salut
pública, etc.

FERT
Fert-Orientació Familiar va constituir
l’any 1972 el COU-Fert, per iniciativa
d’un grup de pares i mares de família que,
sense afany de lucre, desitjaven per als seus
fills una educació de qualitat i una bona
preparació per a accedir a la Universitat,
d’acord amb els principis resumits en
aquest ideari. El que va començar essent
el Curs d’Orientació Universitària Fert, en
aplicació de les lleis d’educació vigents, és

Protocol d’intencions per tal d’oferir subscripcions en condicions més favorables a les
publicacions d’aquesta entitat de referència
a Sant Cugat del Vallès.

UIC
El projecte es proposa promoure entre
alumnes de batxillerat i estudiants universitaris les competències de comunicació
oral i, alhora, el sentit de la responsabilitat social. Amb aquesta iniciativa ens
proposem també crear un pont bidireccional entre la universitat i els centres de
secundària.

TICHING
Tiching es la red educativa escolar que, en febrero de 2011, lanzó su primera versión gracias a la
participación de más de 1.000 docentes. Desde
entonces, siguen trabajando intensamente como
el primer día para ser el espacio de referencia en
el que la comunidad educativa pueda encontrar
y compartir los recursos necesarios para aprender
y enseñar mejor.

Fundació Privada RCD Espanyol
La Fundació Privada RCD Espanyol de Barcelona juntament amb la Fapel estan interessades
a oferir a les persones vinculades a la Fundació
sessions de formació encaminades a fomentar
la formació integral, tant des de la vessant cultural com humana. Aquestes sessions aniran
destinades tant a les famílies com als nois. La
Fapel posarà a disposició de la Fundació tant
un programa de sessions de formació com els
professionals per impartir les mateixes. Aquestes
sessions es planificaran anualment, de forma
conjunta, entre la Fapel i la Fundació. La Fundació s’encarregarà de la promoció i l’organització
de les diferents sessions formatives i la Fapel
s’encarregarà d’aportar els professionals que
impartiran el programa establert a través de les
sessions de formació i del material a entregar
als participants. g
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FAPELnews, una revista amb anys
d’història
Redacció

L

a revista corporativa i institucional
de la Fapel, Fapelnews, és l’única
publicació del sector educatiu de
pares a Catalunya.

La temàtica gira al voltant del món educatiu i social. Amb una periodicitat quadri-

mestral, consta de seccions temàtiques, amb
reportatges i articles d’actualitat, etc. Concretament, es desenvolupen en profunditat temes del món educatiu, reportatges,
articles d’opinió, notícies de la Fapel, de
societat, tendències i família. A més, la
revista conté entrevistes i recomanacions

útils per a pares i escoles. El primer número de la revista va aparèixer a l’octubre
de 2006 i, des d’aleshores, s’han publicat 20
números amb una tirada de 10.000 exemplars i un àmbit d’influència de 140.000
famílies, a més d’adminsitracions, escoles i
entitats. g

Sessions i conferències per a les
AMPES
La Fapel ofereix programes sobre educació per als primers educadors que
són els pares i que formen part essencial de la comunitat educativa
Marçal Quintairos - Fapel

L

a Fapel ofereix a les AMPA federades un atractiu programa de
sessions i conferències sobre educació en el més ampli sentit del
concepte ja que fan referència als primers
educadors, que som els pares.
Per 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.

És per això que, amb l’objectiu de definir un projecte en el qual l’alumne sigui
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.

ESCOLA DE PARES
Des de la Fapel, tenim el convenciment
que la formació de pares i mares és
essencial per educar els nostres fills amb
eficàcia.

L’estructura de les sessions s’organitza
per edats dels fills i les seves característiques, ja que es fonamental que les
mares i els pares tinguem una formació
per educar amb eficàcia. Els cursos són
impartits per professionals de l’educació
d’àmplia experiència (professors, pedagogs, psicòlegs, orientadors) i pares de
família.

Pares, professors i administració han d’esforçar-se
a dur a terme el seu propi
projecte educatiu formant
els seus fills segons les necessitats de cada etapa
La unitat entre família i escola és una
eina importantíssima que multiplica el
resultat educatiu. Aquest producte crea
fidelitat entre les familíes amb l’AMPA
i amb el mateix col·legi.

LLIBRES DE TEXT
A més a més, la Fapel posa a l’abast de
les famílies el servei de llibres de text
que ofereix a les seves AMPA. Aquesta és una eïna molt pràctica perquè se
serveix directament al mateix col·legi on
l’alumne començara el curs amb tots els
llibres; d’aquesta manera les famílies no
han de perdre el temps en la recerca dels
lúltims llibres. g
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Seminaris i jornades de formació en
els últims anys
Fapel
Des de la seva fundació, la Fapel
ha estat duent a terme una tasca
de sensibilització i formació entre
les famílies de Catalunya, mitjançant seminaris i jornades, per tal
que arribin a conèixer bé els seus
drets i els seus deures en l’àmbit de
l’educació. Cercar la implicació dels
pares i mares en l’educació dels fills
i filles és sempre al rerefons de les
accions de la Fapel i per això hem
tractat sempre d’impulsar-ho a través dels temes més actuals en cada
moment.

MULTICULTURALITAT I EDUCACIÓ
(maig 1999)
L’educació intercultural és cosa de tots, no
només d’aquelles escoles en les quals conviuen realitats diferents de manera més punyent. Aquest és un tema de corresponsabilitat social que depassa el marc de l’escola.
La multiculturalitat comporta l’existència
de diversos projectes educatius i la necessitat de respectar els drets de mares i pares
a triar l’educació que desitgen per als seus
fills, la corresponsabilitat família-escola, el
finançament de l’educació i la formació dels
pares.
JORNADA CONJUNTA DE FAPAES
I FAPEL A TARRAGONA: cicles
formatius i formació (octubre
1999)
Cal una revaloració de la reforma educativa, destacant-ne tot allò que ha estat positiu per a l’ensenyament, i fer una
reflexió serena i equilibrada per fer ressaltar la importància que té la Formació
Professional per als nostres fills i per al
sistema educatiu.
PRIMERA TROBADA EUROPEA DE
PRESIDENTS D’AMPA (març 2000)
El motiu d’aquesta reunió de treball va
ser arribar a una dimensió europea de
l’educació respectant l’autonomia de les
nacions i buscant la millora de la persona; explicar-nos els nous programes i
conèixer les preocupacions de presidents

d’associacions de pares i mares d’alumnes d’arreu d’Europa.

SEMINARI XXè ANIVERSARI
DE LA FAPEL: l’educació és
responsabilitat nostra! (novembre
2003)
Amb l’objectiu de discernir com encara
cada partit polític l’actual problemàtica
del sistema educatiu, va quedar clar que
els pares tenim tot el dret de triar la manera d’encarar la vida que es transmeti
als nostres fills. Cadascú ha de triar quina educació vol que rebin els seus fills.
Les paraules clau són: llibertat d’elecció,
responsabilitat dels educadors i pluralisme.

fonamental perquè els poders públics
garanteixin que aquesta educació es
dugui a terme d’acord amb les nostres
conviccions. Som els pares els qui tenim
el dret i el deure d’escollir lliurement
el que ens pugui semblar millor, sense
intromissions totalitàries de l’estat.
Entenem que l’estat no pot acontentarse a “concedir” una llibertat educativa; ha
de posar en pràctica les condicions que
permetran que tothom en gaudeixi sense
cap mena de discriminacions. De fet, no
podrem parlar de llibertat si no tenim
els mitjans per exercir-la. Això és vàlid
per a tots els drets socials i culturals i,
específicament, per al dret a l’educació.

LES LLIBERTATS FONAMENTALS
EN EDUCACIÓ I LA LLIBERTAT DELS
PARES (març 2005)
La relació entre l’escola i la família suposa un contracte que genera drets i deures
per ambdues parts basats en les llibertats fonamentals de l’educació recollits
en l’ordenament constitucional i en els
instruments internacionals dels Drets
Humans.

LA LLEI CATALANA D’EDUCACIÓ:
finançament i participació (març 2007)
Les conclusions del seminari es poden
resumir en la necessitat de la participació
activa dels pares en l’educació i la necessitat d’un finançament suficient per a totes
les escoles, per tal que tots els nens i nenes
tinguin les mateixes oportunitats, i que els
pares puguin escollir amb llibertat l’educació que volen per als seus fills.

LA LOE: nous eixos de l’educació
(gener 2007)
Els pares som els primers educadors
responsables de l’educació dels nostres
fills i filles.
Ens assisteix el dret

CONGRÉS (XXVè ANIVERSARI):
L’educació a Catalunya ara: la Llei
Catalana d’Educació. Perspectives de
futur (abril 2008)
De nou vàrem haver d’insistir en aspectes
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dels drets fonamentals, ja que els pares
som els primers educadors responsables
de l’educació dels nostres fills i filles. Reiterem que ens assisteix el dret fonamental que els poders públics garanteixin que
aquesta educació es realitzi d’acord amb
les nostres conviccions. Som els pares els
qui tenim el dret i el deure d’escollir lliurement allò que ens sembli millor, sense
intromissions totalitàries de ningú.
Entenem que l’estat no pot acontentar-se a
“concedir” una llibertat educativa; ha de posar en pràctica les condicions que permetran
que tothom en gaudeixi sense cap mena de
discriminació. Les paraules que ara ens calen
són: ètica, professionalitat, drets de l’educació, millora del sistema i, principalment, llibertat per dur a terme les millores que Catalunya necessita.

LA VALORACIÓ SOCIAL DEL
PROFESSORAT (març 2009)
Una escola de qualitat requereix un professorat de qualitat. Un professor de
qualitat és el que se selecciona, es forma
adequadament, participa en una formació permanent adequada i està investit
d’autoritat i prestigi.
Per millorar el dèficit de l’autoestima cal
millorar la imatge social del professorat,
per això demanem a l’administració educativa passos concrets orientats a millo-

rar la selecció, els salaris i les condicions
adequades dins i fora de l’aula del nostre
professorat, i que el professorat de l’escola concertada tingui les mateixes condicions de treball que el professorat de
l’escola pública.
Des de la FAPEL demanem molt de seny
a totes les institucions integrants de la comunitat educativa, als partits polítics amb
representació parlamentària i als pares i
mares de Catalunya.

CONGRÉS EUROPEU
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES
D’ALUMNES: la família, clau de
l’educació (octubre 2010)
Durant dos dies es va reflexionar sobre el
lema “la família, clau de l’educació”. Un
moment propici per tal que totes les associacions de pares i mares d’alumnes de
l’escola pública, concertada i privada de
Catalunya, Espanya i Europa s’uneixin per
defensar que:
a) Els drets de l’educació estan per sobre
dels governs i els partits polítics.
b) Els drets de l’educació són drets de la
persona humana.
c) La formació és la base de la participació.

d) Educar en drets humans és fonamental
per a la societat del segle XXI.

EDUCAR PER EMPRENDRE (octubre
2011)
La veritable cultura emprenedora està
basada en valors que podem i hem de
desenvolupar en els nostres fills des de
petits. I és per aquesta raó que volen
sensibilitzar pares, alumnes i escoles sobre la capacitat d’aquesta eina per continuar insistint, un cop més, en la formació en valors. g
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I wish everybody in the Fapel family
another successful 30 years
Eszter Salamon - EPA President (euparents.eu)
in the middle of the 1980’s. The recent
crisis - that is not even over for some EU
countries including Spain – drew our
attention to education even more than
before. In the past 30 year Europe lost
its competitive edge and fell behind the
USA and the Far East because our school
systems were not ready for the challenges
of the new era. To start with: involving
migrant parents in the activities of a parents’ association has been a great challenge for EPA members all over Europe.

I

feel honoured to greet the mothers
and fathers who are members of our
valued member, Fapel on the occasion of the association’s 30th Anniversary.
The big family of European parents’
associations, EPA was also founded in
the period when Fapel was born, 1985.
Something was happening all over Europe in the middle of the 1980’s as well as
in other parts of the world. It concluded
with the adoption of the Convention on
the Rights of the Child, the most widely
accepted human rights document in the
world. For us it is a very important document because – while being part of the
legislation of each European country it also defines the rights of parents and
gives us rights, duties and responsibilities in raising our children.
Parents’ associations in Europe have
been active in the past decades to demand governments to ensure our rights
and give us the necessary support also
set forth in the Convention in fulfilling
our duties and taking our responsibility
as parents for the best interest of our
children.
The world has changed in these 30 years
and our present members – probably the
children of the founders of Fapel – are
facing challenges nobody dreamed about

The generation of today’s parents live in
a world, the digital age that is not their
homeland, a strange field for most of us,
but we see that our children are the natives of this world and we have to find
new parental role models to raise them
accepting that in certain areas we are
being educated by them.

“The recent crisis - that
is not even over for some
EU countries including
Spain – drew our attention to education even
more than before”
The EU realised how important knowledge is when setting the Lisbon goals
but failed to fulfil them as they did not
put emphasis on school and even preschool education.
The past decade proved what we parents always knew, namely that you cannot build a stronghold of knowledge on
weak ground and supporting universities and tertiary students is not enough.
Thus the 7-year period of EU policy
that has just started set goals in school
education for the first time in the history of the Union. To make our children
and the whole of Europe successful the
now grown-up parents’ association have a
great task to do.

We have to use the decades of experiences and the acknowledged status we
have to make the transition from raising
the voice of parents to raising parents to
realise that they all have a day-to-day
duty and responsibility within schools,
in forming new curricula for the digital
age, in preventing early school leaving
and also to accept that parents are learners, too, as in the 21st century life-long
learning is a necessary part of our lives.
Fapel and EPA has been working together for many years now to raise the
voice of parents to make governments
and EU-level decision makers be aware
of the changes necessary in school systems to really make parental involvement and distributed leadership a reality.
The real task ahead is to make all parents active in carrying out their parental
duties. The next 30 years will necessarily start with this and I’m positive that
more involved parents, exercising their
democratic duties and rights, will only
make parents’ movements in Europe
stronger.
I wish everybody in the Fapel family
another successful 30 years and I hope
your children will read a similar greeting
by my children in the 60th anniversary
magazine. g

Fapel UDay: un punt de trobada entre
escoles, famílies i universitats
Redacció

Dia: 17 d’octubre de 2014

de poder explicar amb més detall els seus
programes d’estudis i resoldre possibles
dubtes.

Horari: 10.30-14h
> Dinar networking: 14-16h
Lloc: Col·legi Pineda (Carrer dels Joncs, 1,
08902 L’Hospitalet de Llobregat- Barcelona)

FORMAT DE L’ACTE:
> Conferències: es disposarà de diverses
sales d’actes en les quals les universitats es
presentaran al públic assistent.
> Fira: a mode de fira, les universitats
atendran personalment els estudiants, les
famílies i les escoles interessades, per tal

OBJECTIUS:
En un moment de crisi econòmica i amb
un alt índex d’atur juvenil, cursar estudis de qualitat a la universitat adequada
és cada dia més rellevant i incideix directament en l’assoliment dels objectius
professionals. Per tal de fer una selecció
acurada i que s’adapti totalment a les necessitats i expectatives d’alumnes, professors i famílies, Fapel
University Day ofereix el contacte amb

universitats de primer nivell i especialitzades en tot tipus d’estudis.

UNIVERSITATS ASSISTENTS:
A l’acte hi assistiran més de 40 universitats, públiques i privades, nacionals i internacionals, especialitzades en tot tipus
d’estudis (Ciències, Ciències socials, Humanitats i Tecnologia). També hi haurà
estand de beques i recerca de recursos, tot
i que cada universitat compta amb el seus
propis programes de beques.
Creiem que els alumnes han de trobar la
universitat més idònia!

Col·legi Pineda (Carrer dels Joncs, 1, 08902 L’Hospitalet de Llobregat- Barcelona)
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Llistat d’universitats provisional:

Toulouse Business School - Management y Busines / Swiss Education Group – Management
Hotelero · CESDA – Escuela de Pilotos / HULT
International Business School – Business y negocio
/ Instituto de Empresa University – Generalista y
especialista en Business. / Instituto Europeo de Diseño – Escuelas de Diseño, Moda, Artes Visuales y
Comunicación. / Richmond University – Generalista / Melbourne University / Turisme Sant Ignasi
– Escuela Superior de Turismo, Negocio hotelero y
Hostelería / Universitat Internacional de Catalunya
(UIC) – Generalista: Odontología, Medicina, ADE,
Periodismo, Arquitectura, Educación, etc. / CEU

ABAT OLIVA – Comunicación, Marketing, RRPP,
Psicología, Derecho, etc. / AGM- Athletes Global
Management – Asesoría becas universidades USA
/ UAB – Generalista / IDEP- Diseño gráfico, moda
y fotografía / ESADE – Business & Law School /
IQS – Ingeniería & Management / Institute of Arts
Barcelona / Florida State University – Business /
ESIC – Business & Marketing / LAUREATE –
International Universities / GBS- Geneva Business
School – Business and Finance School / Fundació
Pere Tarrés – Educación social y Trabajo social /
UPF – Universidad Pompeu Fabra – Generalista
/ UB – Universidad de Barcelona – Generalista /
ESCODI – Escuela Superior de Comercio y Dis-

I Edició del Fapel University Day

tribución / ENTI – Grado universitario en Videojuegos / UPC – Universidad Politécnica de Cataluña
– Ingeniería, Arquitectura, Ciencias. / ESDI – Escuela Superior de Diseño / Saint Louis University
/ Blanquerna – Psicología, Ciencias de Educación y
Deporte, Comunicación y Ciencias de la Salud. / La
Salle – Arquitectura, Ingeniería y Business / ESERP
– Business y Ciencias Sociales / CBT College
(USA) – Business y Tecnología / Miami International University of Art and Design (USA) – Diseño,
moda, cine y artes. / Northwood University (USA)
– Business /Atlantis University (USA) – Business,
computer and technology. g

> CEU Abat Oliba: Ofrece estudios universitarios en Periodismo, Publicidad y RRPP,
Dirección de empresas, Economía y Gestión,
Marketing y Dirección Comercial, Derecho,
Ciencias Políticas, Criminología y Seguridad,
Psicología y Educación Infantil y Primaria.
> AGM- Athletes Global Management:
Consultoría especializada en buscar las mejores oportunidades a estudiantes y familias
para cursar estudios universitarios en Estados
Unidos. Además, gestiona becas académicas
deportivas e internacionales.

El passat 7 de febrer el col·legi Loreto Abat
Oliba va ser l’escenari de la jornada FapelUniversity Day. Més de 1300 alumnes van
assistir a aquesta primera edició, procedents d’escoles reconegudes com La Farga,
Loreto Abat Oliba, Les Alzines, Pineda,
St Peter ‘s School, Higdhlands, col·legi
Montserrat, La Salle, La Vall, etc.

UNIVERSITATS ASSISTENTS:
> Toulouse Business School: Pertenece a la
Cámara de Comercio e Industria de Toulouse
y está especializado en estudios universitarios
de negocios.
> AEROCLUB BCN Sabadell: Desde
sus inicios, ha sido pionera en la formación de pilotos, reconocida por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA).
> HULT International Business School:
The School encourages personal growth,
intellectual integrity, global sensitivity,
and civic values, to the business and community.

> Instituto de Empresa University: Se
encuentra entre las mejores universidades
del mundo. Ofrece grados en ADE, Arquitectura, Biología, Comunicación, Derecho,
Psicología, Relaciones Internacionales así
como dobles titulaciones.
> Instituto Europeo de Diseño: Desde
1966, ofrece formación en Diseño, Moda,
Comunicación Audiovisual y Gestión de
Industrias Creativas.
> Richmond University: It offers students
an extraordinary combination of the liberal
arts with law, business, leadership studies,
and continuing education
> Turisme Sant Ignasi: Su objetivo es contribuir a la formación científica, social y humana de personas que cooperen en el desarrollo humanizador del turismo.
> Universitat Internacional de Catalunya:
Ofrece grados en: ADE, Comunicación, Derecho, Educación, Arquitectura, Humanidades, Odontología y Medicina.

> UVIC: Imparteix estudis en els àmbits de
les Biociències, la Comunicació, l’Educació,
l’Empresa, les Enginyeries, l’Esport, les Llengües i la Traducció, la Salut i el Disseny.
> IDEP: Formación en el entorno del Diseño
y la Comunicación Gráfica y Audiovisual, del
Diseño y la Imagen de Moda y de la Fotografía y Creación Contemporánea.
> ESADE: It offers Bachelor in Law, in Law
& Global Governance, of Business Administration (English), of Business Administration-BBA (bilingual), etc.
> IQS: Formar estudiantes compatibilizando la inspiración cristiana con la autonomía
académica. Ofrece grados en Química, Ingeniería Química, Biotecnología, Farmacia e
Ingeniería en tecnologías industriales.
> FLORIDA STATE UNIVERSITY: College of Applied Studies, Arts and Sciences,
Business, Communication and Information,
Criminology and Criminal Justice, Education,
Engineering, Human Sciences, and college of
Law, Medicine, Motion Picture Arts, Music,
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Nursing, Social Sciences and Public Policy,
Social Work, Visual Arts, Theatre and Dance.
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> ESIC: Ofrece un título propio en Dirección
de Marketing y Gestión Comercial, así como
grados en Marketing, Management y Comunicación.
> ESCAC: 1630 alumnos de 23 nacionalidades diferentes han pasado por nuestras aulas
desde la fundación de la ESCAC. Ofrece
grado en Cine y estudios visuales
> GBS- Geneva Business School: It offers
Bachelor in Finance, Business Administration in International Management, in Sport
Management & Marketing, in Digital Marketing, in Entrepreneurship, in International
Hospitality Management and in International Relations
> ESCI: El objetivo fundacional era preparar
al alumnado para la necesaria internacionalización del tejido productivo catalán.
> ENTI: El Grau en Continguts Digitals Interactius d’ENTI és el primer Grau Universitari
en Jocs Aplicats de tot l’estat. Ofrece el grado en
Negocios y Marketing Internacionales.
> Fundació Pere Tarrés: Es treballen actituds i
valors des del primer curs, seguint un model formatiu centrat en el desenvolupament personal
i professional. Ofrece formación universaria en
acción social (Grado en Educación Social i Treball Social), ocio educativo, gestión y E-learnig.
> ESCODI: És l’únic centre català dedicat
exclusivament a la formació i reciclatge dels
professionals del Comerç. Especialitzat en
Direcció i Gestió de l’Empresa Comercial.
> Universitat Ramon Llull- Blanquerna: Ofereix el grau en: Educació Infantil, Educació Primària, Psicologia, Logopèdia, Traducció i Llen-

gües aplicades (anglès), Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport, Farmàcia, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, Cinema i Televisió, Publicitat i Relacions Públiques,
Periodisme, Relacions Internacionals
> La Salle Campus Barcelona, Universitat
Ramon Llull: Centre universitari especialitzat
en Enginyeries TIC, Arquitectura i Direcció
d’Empreses Tecnològiques. La Salle, membre
fundador de la Universitat Ramon Llull, és
una institució educativa amb més de 300 anys
d’experiència.
> ESERP: Ofrece grados en Criminología, Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas, Negocios Internacionales ,
Turismo, Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Marketing, Turismo y
Comunicación. .
> IHTTI: Combined with an emphasis on
leadership and personal development, students from IHTTI graduate with a high degree of employability and progress to become
leaders in their chosen field. It offers Bachelor
of Arts in International Hospitality and Design Management.

CBT College:It offers education in Business
Administration, Computer and Information
Technology, Allied Health, Graphic Design
and Languages.
> Miami International University of Art and
Design: The world needs more creative professionals put their passion to work in Design,
Media Arts, Fashion, and Culinary careers.
> Northwood University: It offers Bachelor
in Accounting, Advertising & Marketing,
Aftermarket Management, Automotive
Marketing & Management, Computer Information Management, Economics, Entertainment, Sport & Promotion Management,
Entrepreneurship.
> Atlantis University: It is a School of business and computer Science and Tecnology.
> EUHT Saint Pol: Fundada en 1966, es un
centro de formación universitario privado especializado en la preparación de directores de
hotel y cargos directivos de empresas hoteleras y de restauración.g

20

FAPELnews

COFAPA

COFAPA, la voz de los padres en educación
La confederación de padres y madres defiende los derechos y libertades de los
padres en la educación de sus hijos
Rosa Belda - COFAPA

COFAPA, la confederación de padres
y madres de alumnos que representa
a las APAS de los Centros de iniciativa
civil del estado español, defiende los
derechos y libertades que tienen los
padres en la educación de sus hijos.
Como entidad sin ánimo de lucro, nace
a raíz de una Asamblea General de federaciones de asociaciones de padres
y madres de alumnos de toda Europa,
celebrada en Estocolmo en 1999.

E

n aquel momento se inician unas
conversaciones entre cuatro federaciones de AMPA autonómicas españolas, entre las que
destaca Fapel, que compartían la necesidad de conseguir representación a nivel
estatal para un sector de padres y madres
de colegios de iniciativa social. Se iniciaron de inmediato los trámites de constitución de la Confederación, que en el
año 2000 fue inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio de Justicia y
en el Censo de Asociaciones de Padres de
Alumnos del Ministerio de Educación.
COFAPA, que trabaja por una educación
de calidad para todos, agrupa ya a trece federaciones autonómicas, 946 socios y cerca
de 900.000 alumnos, por lo que COFAPA
representa a más de un millón de padres.
Algunas de sus federaciones, como Fapel,
forman parte de la European Parents As-

sociation (EPA), asociación internacional
que representa a 150 millones de familias
de escuelas públicas y privadas de la Unión
Europea. Destaca la participación activa de
muchas de sus federaciones, cada una de
ellas en el ámbito que le es propio, tanto a
nivel estatal como autonómico en Consejos
escolares municipales, Consejos escolares
territoriales, Consejos autonómicos, participación en los encuentros del Consejo del
Estado con los distintos Consejos escolares
autonómicos, presentación de ponencias en
dichos encuentros, publicación de documentos tanto divulgativos como de colaboración y debate con las distintas Administraciones o la publicación de documentos,
revistas, newsletters y páginas web.
COFAPA también participa de manera activa en la mayoría de los foros donde intervienen los poderes públicos con el objetivo
de dar voz a los padres y poder transmitir la
opinión de las familias sobre las cuestiones
que más les preocupan. Además impulsa todas sus acciones para conseguir que los padres

“COFAPA también participa
en foros donde intervienen
los poderes públicos con
el objetivo de dar voz a los
padres”

puedan ejercer su derecho a una educación de
calidad, a la igualdad de oportunidades, a elegir el centro que desean para sus hijos y a la
colaboración activa entre la familia y la escuela, buscando una verdadera cohesión social.
COFAPA, que apuesta por una mayor
implicación de los padres en la educación
de sus hijos, se ha mantenido atenta a la
actualidad y ha puesto en marcha diversas
iniciativas. El primer congreso organizado
por COFAPA fue “Libertad, gratuidad y
financiación de la educación” (nov. 2006),
patrocinado por la Fundación Ábaco y el
Grupo Santillana. Bajo el título “Educación
en valores: Un compromiso de todos” (marzo
2008), celebró en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid una jornada, en colaboración con
el Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid, sobre la importancia de los valores y
virtudes en la educación de niños y jóvenes.
Con el objetivo de analizar la figura del
docente en la actualidad y el beneficio que
para la sociedad supone fomentar la dignificación de su labor, COFAPA convocó
el 7 de noviembre de 2008 a padres, profesores, periodistas, patronal, sindicatos y
autoridades de la Administración Pública
en la jornada “Respaldo social a la profesión
docente”. Patrocinado por el Banco Santander, la Fundación Ábaco, la Obra Social “La
Caixa” y con la colaboración del Ministerio
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Por último, el 11 de noviembre de 2011 tuvo
lugar en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid la Jornada “La conciliación, una prioridad
para la Educación”. El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Víctor
Pérez Díaz, fue el encargado de inaugurar la
jornada, que organizó también una mesa redonda en la que, bajo el título “¿Cuánto cuesta
conciliar?” participaron Roberto Martínez,
Director de la Fundación Más familia, como
moderador, y María Teresa López, profesora
de Hacienda Pública de la Universidad Complutense y Vicepresidenta de la Fundación
Acción Familiar; Jaime Pereira, socio Director
del instituto de Liderazgo y Director General
de Trazo Creativos y David Suriol, periodista y
escritor, como ponente. Ya por la tarde, se llevó
a cabo el coloquio de representantes políticos
en el que se debatieron las propuestas sobre
conciliación.
En el marco de la jornada, y con el objetivo
de reconocer públicamente a las personas y
organismos que han desarrollado una des-

COFAPA

de Educación, Política Social y Deporte, la
UNED, Santillana y Vicens Vives.
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“COFAPA ha puesto en marcha los ‘Diálogos de Educación’ para crear un clima de
reflexión en la sociedad”
tacada labor para la mejora de la educación,
se entregaron por primera vez los Premios
COFAPA, entre los que destacan el concedido a D. Antoni Arasanz, por la brillante
labor desarrollada al frente de Fapel y de la
vicepresidencia de COFAPA, con especial
reconocimiento a los logros alcanzados en el
mundo de la educación. Arasanz, en un emotivo discurso, destacó el trabajo y el esfuerzo
de COFAPA por defender los derechos de
los padres en la educación de sus hijos.
Por otra parte, COFAPA quiere contribuir a la
mejora de la sociedad a través de la educación
y por ello ha puesto en marcha los “Diálogos
de Educación”, iniciativa que pretende crear
un clima de reflexión en la sociedad. Los invitados hasta ahora han sido: Juan Manuel de
Prada (marzo 2009), Josep Duran i Lleida (ju-

nio 2009), Carmen Maestro (octubre 2009),
Francisco López Rupérez (marzo 2010), Elena Sánchez Caballero (junio 2010), Miguel
Soler (noviembre 2010), David Chadwell
(febrero 2011), Mariano Fernández Enguita
(mayo 2011), Juan Antonio Ojeda (octubre
2011), Irene Rigau (febrero 2012) y Rosemary Salomone (marzo 2012), Montserrat
Gomendio(noviembre 2012), Mª José Catalá
(marzo 2013), Xesús Vázquez (junio 2013),
Talana Bradley (octubre 2013), Pedro Antonio Sánchez (enero 2014), Salvador Cardús (abril 2014), Francisco López Rupérez
(junio 2014). g

Beques
universitàries
Ajudes fins al 80%

g

A LA SALLE, SÍ QUE POTS
1 de cada 4 alumnes gaudeix de beques
que van del 20% al 80% de l’import de
la matrícula.
www.salleurl.edu/beques

VINE A LES SESSIONS INFORMATIVES
26 juny i 10 de juliol, 18h.
C/Sant Joan de La Salle, 42. 08022.
Barcelona.

932 902 405
sia@salleurl.edu
www.salleurl.edu

g

ARQUITECTURA · DIRECCIÓ D’EMPRESES · ENGINYERIA · MULTIMÈDIA · VIDEOJOCS

AGRADECIMIENTOS
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Gracias, muchas gracias a todos

D

urant aquests trenta anys
d’història, moltes famílies, directors de centres, professorat
i centres d’ensenyament han
estat al nostre costat. Sense la vostra confiança, ajuda i col·laboració generosa Fapel

no hauria estat un punt de referència fonamental per a pares, mestres i estudiants en el
bon fer de l’educació a Catalunya. És més,
gràcies a tots ells, Fapel continua i continuarà treballant a favor de les llibertats fonamentals en l’educació i els drets i responsa-

bilitats dels pares. Per aquest motiu, la Fapel
vol agraïr calorosament a tots els que han fet
possible aquesta tasca i dedicar aquest espai
al seu reconeixement: Gràcies, moltes gràcies a tots, en especial a:

Raúl Adames g Salvador Aragonés g Antoni Arasanz g Albert Arbós g Josep Argemí g Carles Armengol g Antonio Aurell g Joan Badia g Montse
Ballarin g Josep María Barnils g Diego Barroso g Rosa Belda g Marcel·lí Bosch g Michele Brunelli g Josefina Cambra g Carles Camí g Jaume
Camps g Josep Lluis Cantós g Salvador Cardús g Jaume Cela g Marta Cid g Juan José Codina g Mercedes Coloma g Marta Comas g Albert Cortes
g Alfons Cucurull g Joan Curcó g Isabel Darder g Pere Darder g Manuel de Castro g Josep Diaz g Lorenzo Dionis g Montse Domenech g Carmen
Domenech g Ramón Durany g Inger Enkvist g Miquel Estany g Remedios Falaguera g Mar Faus g Alfred Fernandez g Ramón Flecha g Maria
Teresa Fuertes g Estefania Gandolfi g Fausto Gallego g Miguel García Casaponsa g Charles Glenn g Enric Grau g Gloria Gratacós g Víctor Guillen
g
Josep Hernandez g Sonsoles Iglesias g Rosa Jané g Luis Jaureguizar g Esther Jiménez g Álex Jordán g Begoña Ladrón de Guevara g Rosalia
Leiro g Estefanía Linés g Gregorio Luri g Teresa Martinez g Josep Masabeu g Enric Masllorens g Carles Mata g José Menéndez g Luis Miravilles g
Josep Miró g José María Moya g Juan Maria Nodar g Ismael Palacín g Teresa Pijoan g Francesc Portales g Josep Prats g Josep Manuel Prats g Pere
Puig g Enric Puig g Marçal Quintairos g Merce Rey g Enric Roca g Antonio Rodriguez Campra g Gregorio Romera g Teresa Roquet g Meritxell
Ruiz g Marta Rútia g Francesc Riu g Fernando Ruiz Retamar g Ferran Ruíz Tarragó g Victoria Sala g Eszter Salamon g Roser Salavert g Cesar
Sánchez g Jaume Sarramona g Lluís Seguí g Josep Serentill g Xavier Serra g Manuel Silva g Kishore Singh g Ramón Soley g Johanes Theiner g
Mireia Tintoré g Angel Trascasa g Eulalia Ullastres g Montse Urpi g Enric Viayna g Enric Vidal g José María Valenti g Salvador Vidal g Jordi
Viladrosa g M.Hbl. Ernest Benach g Hble. Marta Cid g Hble. Carme Laura-Gil g Hble. Xavier Hernandez g M.Hble. Pasqual Maragall g M. Hble.
Artur Mas g Hble. Joan Mª Pujals g M. Hble. Jordi Pujol g Hble. Irene Rigau g Fundació La Caixa g Fundación Santillana g Fundació ESERP g
Fundación TALITA g Fundsocial g Fundació R.C.D. Espanyol g Mossos de Esquadra g TAC g Educaweb g Nexus g Insednetwork g Editorial
Casals g Dterra g Ditec g Punt Psicologia g FERMA g IMSCA g Fundació Bofill g EASSE g OIDEL g EBC * L g FERT g UIC g Tiching g
University Day g Fundació Tourette g Tots els presidents de les AMPA de Fapel g

Quarck Abogados
Especialistas en Derecho fiscal y mercantil

Quarck Abogados
C/Travessera de Gràcia, nº 30, 2º C
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www.grupoquarck.com

