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eriòdicament, matemàticament diria, hem de parlar de la renovació
dels concerts educatius. Es tracta
d’una forma particular que es va
escollir als anys 80 per garantir l’accés universal a l’educació de tots els infants. Aquesta forma implica que entitats de titularitat
privada, la majoria enfocades a la iniciativa
social, presten el que avui anomenem Servei
d’Educació de Catalunya (LEC 2009) sota
les condicions i normes establertes. Per tal
de poder dur-lo a terme, reben finançament
públic per garantir aquest dret fonamental
i inalienable que és l’educació dels infants.
Actualment, prop d’un 40% dels alumnes
de Catalunya estan escolaritzats en aquestes escoles. I això vol dir que prop d’un 40%
dels alumnes són discriminats per part de
l’administració i la política. Els fons que
l’administració destina a aquestes escoles
és tan insuficient que, per poder prestar el
servei d’educació en condicions, les famílies
han de complementar de la seva butxaca el
cost de la plaça, a més de pagar els impostos que haurien de garantir la gratuïtat.
Aquesta situació constata que aquestes
famílies estan discriminades pel sol fet
d’exercir un dret fonamental: “el pare
i la mare tenen dret preferent d’escollir
la mena d’educació que serà donada als
seus fills”, i que aquesta educació “serà
gratuïta” (art. 26 DUDH). Cal repensar el model de finançament del sistema
educatiu per poder ser capdavanters en
l’assoliment dels drets fonamentals reals
i concrets, que afecten el 100% de la població escolar i les seves famílies.Potser
cal mirar al nostre voltant i veure què
funciona raonablement, i millorar-ho.
En som capaços, de ben segur.

EDITORIAL

Els concerts, de nou

Sumari

La proposta no hauria de ser “tants caps,
tants barrets”, ja que cada alumne i cada
escola tenen particularitats que cal atendre.
És per aquest motiu que el finançament ha
de ser suficient i prou dinàmic per cobrir,
durant cada curs escolar, les necessitats reals
d’alumnes, mestres i famílies que canvien i
evolucionen cada any. Equitat és atendre
cadascú segons les seves circumstàncies,
considerant que l’educació ha de ser, com
diuen totes les declaracions de drets i lleis,
inclusiva i gratuïta per a tothom.
Malgrat ser tan evident, hi ha alguns partits polítics que, amb una visió esbiaixada i
ideològica de l’educació, pretenen eliminar
aquest dret fonamental als ciutadans. I en
lloc de proposar un sistema educatiu inclusiu per a tothom, proposen excloure prop
de la meitat de la societat catalana.
Vull adreçar un missatge als que ens han de
governar: cal governar per a tothom i buscar l’encaix de tota la pluralitat i la diversitat
que tenim a Catalunya, amb equitat. Cada
família té la seva escola i cada escola té el
seu espai. I totes, famílies i escoles, mereixen que els drets fonmentals siguin respectats a la pràctica, no només en un paper o
en una declaració. I tots els polítics i gestors
de la cosa pública saben que només quan
hi ha pressupost, es fan realitat les coses,
més enllà de boniques declaracions d’intencions o voluntats polítiques.
Si l’objectiu de l’educació és que cada infant assoleixi el màxim de les seves possibilitats en igualtat de condicions dins
del marc dels drets humans i els drets
fonamentals, tal com el Consell Escolar
de Catalunya ha assegurat al debat “Ara
és demà”, fem-ho possible. g
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Esport i valors: un gran repte
Abordem el tema dels valors en l’esport des de diferents punts de vista: un mestre
d’educació física, dos joves jugadors d’hoquei, un coordinador esportiu, patis inclusius,
etc. Cal entendre l’esport, no únicament com una pràctica física, sinó també com una
formació integral que ajuda a l’adquisició de valors, tals com la companyonia, l’esforç,
la superació, la disciplina o el respecte.

Ser ‘només’ pares
Ignasi Taló, Director Fundació Brafa

F

a uns mesos, en una entrevista
en la qual Andrés Iniesta parlava de la seva retirada, deia:
“el futbolista se’n va i es queda
la persona”. A la roda de premsa en la
qual va anunciar que deixava l’esport
professional, Ruth Beitia, campiona
olímpica de salt d’alçada a Rio 2016,
afirmava: “soc el que soc gràcies a l’esport, que té uns valors que puc extrapolar a la resta de la meva vida: al meu
treball, la meva família, la meva gent”.
Tots compartim que l’esport és un esplèndid mitjà de salut, lleure i, especialment per als infants, un dels millors
procediments per créixer en valors, que
seran la clau de la seva felicitat futura.
Per aquest motiu, cal que estigui ben
orientat, que hi sigui present el respec-

te al rival i a l’àrbitre, la companyonia,
l’honestedat, el saber guanyar i saber
perdre i tants altres valors que formen
part de l’essència de l’esport.
Malauradament, tots hem vist com
sovint els pares, que haurien de ser els
primers fans incondicionals d’aquests
valors, adopten una actitud hooliganesca en els partits dels seus fills. Es
produeix com una transformació, una
mica semblant al que els passa a algunes persones quan estan conduint,
i no se sap ben bé per què, surten una
agressivitat i uns nervis que en la vida
quotidiana estan controlats.

intervé el seu fill o a una obra de teatre
on actua la seva filla, de l’actitud que
tenen en el partit de futbol del fill. És
que no és el mateix, em respondreu. Sí,
és veritat, però en el concert o l’obra de
teatre els pares van a gaudir i a donar
suport al fill; en canvi, en el partit, alguns sembla que només puguin gaudir
si guanyen. Quin error, no? A més, deixen de banda si els fills han passat una
bona estona, han après, i tots els valors
que ha viscut en aquell partit: l’esforç,
la companyonia, la perseverança, el
respecte i tants altres, que com deia
Iniesta, faran que, quan el futbolista
se’n vagi, quedi una gran persona.

Alguna vegada m’he preguntat per què
és tan diferent l’actitud dels pares que
assisteixen a un concert de piano on

La competició és molt més que guanyar, és treure el millor d’un mateix,
posar en pràctica allò que s’ha après,

practicar uns valors, aprendre, equivocar-se i rectificar. Quan la competició és només una qüestió de guanyar,
l’estem empetitint, migrant. Perdem
gran part de la seva riquesa. Podríem
dir que la competició és una manera
d’actuar al camp que es reflectirà en
com caminem per la vida.
M’agrada molt la frase Play like a
champion. Es el lema dels equips de
la universitat de Notre Dame. Aquesta
universitat té més de dos segles d’història i equips universitaris de molt
prestigi; com a mostra, cal destacar la
dada que el seu estadi té una capacitat
de 80.000 espectadors.
El lema Play like a champion està
escrit a la sortida del vestidor i tots
els jugadors, quan entren a l’estadi, li
donen un cop amb la mà. Juga com
un campió i viuràs com un campió.
Perquè uns pocs viuen de ser campions
-les estadístiques parlen d’1 de cada
16.000-, però el que està a l’abast de
tots -del 100%- és viure com un campió, i això sí que té que a veure amb
els valors i la felicitat.
Aquest estiu he llegit un llibre: Start
with why. L’autor defensa que les grans
companyies són aquelles que tenen
molt clar el perquè de la seva raó de
ser, i d’aquí surt el que fan i com ho
fan. Aquesta idea és vàlida per a l’esport: per què fa esport el meu fill? Potser veurem que l’exemple del piano
no està tan lluny. Tant el que juga a
futbol, com el que toca el piano, ho
fan perquè els agrada i en gaudeixen,
aprenen i milloren.
Ser el millor, guanyar-se la vida fent
allò, serà una conseqüència, però no
serà el perquè, i com a pares ho hauríem de saber.
Consells per als pares en la competició
dels fills:
1. Els teus fills juguen per divertir-se
i aprendre.
2. El resultat no és el més important.
Aplaudeix l’esforç i les bones actuacions de tots.
3. No critiquis els errors. Fes comentaris positius.
4. Anima sense crispar l’ambient.
No et converteixis en un hooligan.
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5. Respecta les decisions que pren
l’entrenador, encara que et sembli que
s’equivoca.
6. No teledirigeixis el teu fill, dient-li
què ha de fer. Aprendrà si pren les seves
decisions i a vegades s’equivoca.
7. Respecta sempre l’àrbitre, encara
que s’equivoqui. No el critiquis mai.
8. En acabar el partit, valora el que és
important: la millora, els valors que s’han
viscut, l’esforç, el que han après, etc.
9. Fomenta sempre que es visquin
les normes.
10. Procura tenir sempre en compte
que qui juga és el teu fill i tu el seu
pare o mare, no ets l’entrenador.
Què pot fer un entrenador per tenir
una bona relació amb les famílies?
1. Organitza una reunió a l’inici de
la temporada i exposa amb claredat els
teus objectius, les normes de funcionament, etc. Pots donar-ho per escrit.
2. Coneix cadascuna de les famílies.
3. Quan detectis un problema, conversa’n amb la família, amb honestedat
i claredat.
4. Aprofita la teva tasca d’entrenador
per inculcar uns valors. Programa-ho
a l’inici de la temporada.
5. Procura ser honest i coherent en
les decisions que prens.
6. Tingues cura del que dius a les
xarxes socials que faci referència als
jugadors i a les famílies.
7. Fes la teva feina d’entrenador tan
bé com puguis i fes atenció als petits
detalls.
8. Sigues accessible perquè et puguin
dir el que pensen.
9. Fes una altra reunió amb les famílies al final de la temporada per avaluar

els objectius que t’havies proposat.
10. Quan hi hagi un conflicte, assegura’t d’escolar totes les parts implicades
abans de prendre una decisió.
Test d’autoavaluació:
1. Sé informar i involucrar les famílies als meus objectius?
2. Són les meves converses amb els
pares positives, tranquil·les i inspiradores?
3. Estic atent als temes que els preocupen?
4. Té la meva comunicació amb els
pares la persuasió i la credibilitat pròpies de la meva honestedat i autoritat?
5. Evito les discussions amb els pares
davant dels seus fills?
6. Procuro millorar les habilitats comunicatives bàsiques, com ara l’empatia, l’escolta activa i la validació emocional?
7. Tinc en compte el llenguatge no
verbal, és a dir, la postura corporal, el
contacte visual i els gestos?
8. Tinc unes normes i uns objectius
clars i els dono a conèixer a les famílies
9. Mostro una actitud oberta de respecte cap als pares i les seves idees?
10. Soc prudent en l’ús de les noves
tecnologies i les xarxes socials en la
comunicació amb les famílies?
Consell per als entrenadors:
És important que planifiquis quins
valors vols transmetre i com ho faràs.
Al portal ww.sportmagister.com, pots
trobar molts recursos que t’ajudaran:
pla de formació en valors, test per
avaluar-los, vídeos i frases per explicar-los. g
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Educación Física: cuando la calidad
tiene que ver con la cantidad
Ramón Hildalgo, professor d’Educació Física

E

l constructo educación física
está compuesto por dos términos que le otorgan un significado complejo y que engloba multitud de interpretaciones.
Educación, del latín educare, se refiere
a orientar, guiar, conducir. Su origen
etimológico también puede estar relacionado con el vocablo educere, hacer
salir, extraer, sacar a la luz. El segundo
término, física, tiene su origen en la
physis, pero no limitada a lo corporal,
sino al estudio de la naturaleza “como
principio u origen de la realidad”, tal y
como la entendía la escuela aristotélica
(336 a. C.).
Por tanto, los profesionales de la Educación Física y el Deporte debemos dejar
claro que nuestro ámbito no debe quedar relegado únicamente a la práctica
física y la educación corporal, sino a la
formación integral en todas las dimensiones del individuo. En esa línea, Platón
definió la Educación Física como “una
disciplina cuyos resultados no se limitan
sólo al cuerpo, sino que pueden proyectarse aún al alma misma”.

La OMS advierte que
la inactividad física, el
sedentarismo y la obesidad son el tercer factor
de riesgo de mortalidad
a nivel mundial
En los últimos años, el prestigio de la Educación Física ha quedado en un segundo
plano. La LOMCE categorizó la EF como
una asignatura específica (no troncal) y
redujo el número de horas lectivas. En el
caso de Cataluña, 64 horas por curso, tanto
en Primaria como Secundaria (algo menos
de 2h semanales). Respecto al desglose
de las competencias clave, el currículum
carece de una competencia que esté relacionada directamente con la corporeidad,
la salud o el desarrollo motor.
Sin embargo, tanto en el Real Decreto
126/2014 (Educación Primaria) como

en el Real Decreto 1105/2014 (Educación Secundaria y Bachiller) se destaca
la necesidad de desarrollar proyectos de
actividad física en los centros educativos, lo cual supone una gran contradicción, si tenemos en cuenta el cómputo
de horas lectivas de EF.
Por otro lado, la OMS (Organización
Mundial de la Salud) advierte que la
inactividad física, el sedentarismo y la
obesidad son el tercer factor de riesgo
de mortalidad a nivel mundial y uno de
los principales motivos que originan
enfermedades no transmisibles (ENT)
como las cardiovasculares, el cáncer y
la diabetes.
Algunas investigaciones realizadas en
nuestro país confirman que el 45 %
de chicos y el 30 % de chicas practica hábitos sedentarios (Moreno et.
al., 2012; Iglesias & Moya, 2012). El
Grupo Internacional de Trabajo sobre
Obesidad, auspiciado por la OMS, sentencia que “la obesidad es la epidemia
del s. XXI”. En España, 4 de cada 10
niños tiene problemas de sobrepeso y

1 de cada 10 es obeso. Entre los adolescentes, 1 de cada 3 chicos padece
sobrepeso y 1 de cada 20, es obeso. Sin
duda, son datos escalofriantes.
Según la OMS, en el año 2016, España se situó a la cabeza de los países
desarrollados con mayor índice de
obesidad y sedentarismo, duplicando
sus datos en los últimos 15 años. Las
causas principales son la falta de actividad física moderada o intensa, el
incremento de horas realizando actividades ante pantallas digitales, una
inadecuada alimentación y la falta de
hábitos saludables.
Para erradicar esta lacra, el mismo
organismo internacional recomienda
que los niños y adolescentes de edades
comprendidas entre 5 y 17 años, debieran practicar -al menos- 60 minutos
diarios de actividad física moderada
o intensa. Dicho organismo considera de vital importancia promover
proyectos de actividad física, y que los
niños y adolescentes reciban una EF
de calidad.

En el año 2016, España
se situó a la cabeza de
los países
desarrollados con mayor
índice de obesidad y
sedentarismo por la falta
de actividad física
No sólo debiéramos centrarnos en la adquisición de hábitos saludables, si tenemos
que justificar la importancia de la EF. En
una sociedad tan cambiante, ambigua y
global, es necesario que los jóvenes adquieran valores prosociales y cristianos que
les permitan participar de forma activa
y constructiva en la sociedad. El deporte
educativo y la EF pueden ser escenarios
idóneos para el desarrollo de valores como
el respeto, la autonomía, la cooperación,
la tolerancia, la solidaridad, el esfuerzo y
la superación. Todo ello, eso sí, orientado
por profesionales para los que el factor
formativo-educativo esté por encima de
otros intereses.
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Por otro lado, la neurociencia confirma lo que de manera popular siempre
se ha comentado: la actividad física
predispone al aprendizaje, contribuye
a un mejor rendimiento académico y
procesa un mayor desarrollo cognitivo,
afectivo y social (Pellicer et al., 2015;
Forés & Ligoiz, 2016; Mora, 2017).
Es evidente que una educación física
de calidad precisa de cantidad, aunque
es cierto que, en una, no está implícita
la otra. Es necesario diseñar proyectos
educativos donde la actividad física sea
el eje vertebrador de una educación en
valores y hábitos saludables. En ese sentido, el COLEF (Consejo General de
Colegios Profesionales de Educación
Física) y los profesionales de la EF y el
Deporte llevamos a cabo una serie de
campañas en favor de un aumento de
horas lectivas en EF.

El deporte educativo

Educación, para justificar la necesidad
de una mayor cantidad de horas en EF.

Nuestros colegios han
sido pioneros en atribuir
la importancia que merece el área de EF para la
formación del alumnado
Las intervenciones de los representantes de cada partido político nos permiten ser optimistas y pensar que la
próxima Ley de Educación aportará
más reconocimiento al área, traducida
en una mayor cantidad de horas. En
cuanto a la calidad, el docente y los
centros educativos deberán ponerse
manos a la obra.

la superación, etc.

Nuestros colegios han sido pioneros en
atribuir la importancia que merece el área
de EF para la formación del alumnado. El
colegio La Farga tiene bien asimilada esa
idea e incluye en cada una de las etapas,
alrededor de 4 horas de EF a la semana,
comprendiendo que la actividad física y el
deporte forman parte de la realidad más
próxima de niños y adolescentes, y que, por
lo tanto, es y debe ser educable.

El pasado 7 de junio de 2017, Fernando Ureña –catedrático de EF- compareció ante el Congreso de los Diputados por el Pacto de Estado por la

Aprovechando una frase de Nelson
Mandela, si “el deporte tiene el poder
de transformar el mundo”, nuestros
alumnos tendrán la capacidad de hacer
de este mundo un lugar mejor. g

promueve el desarrollo
de valores como el respeto, la cooperación, la
solidaridad, el esfuerzo y
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Entrevistes: els valors de l’esport
Redacció

Parlem amb David Roca, jugador de la Divisió d’Honor d’hoquei
herba al FC Barcelona, i Júlia Strappato, jugadora de la Divisió
d’Honor d’hoquei herba al CDT Hockey.

Q

uins valors fomenta l’esport en
general i l’hoquei en particular?
David: Crec que principalment
és que, en ser un esport col·
lectiu, els valors de companyonia, respecte
cap als companys i cap al contrari ja venen
implícits. D’altra banda, com que és un esport d’elit, perquè el material és molt car i no
tothom pot practicar-lo, és un esport en el
qual hi ha cavallerositat. Per exemple, com al
rugbi, al final de cada partit es fa el 3r temps
amb el contrari: anar a fer una copa junts.
Júlia: L’esport t’exigeix a ser una mica millor
del que eres ahir, i això t’anima a ser més
competitiu amb tu mateix, a mantenir una
disciplina, complir una rutina i esforçar-te.
L’hoquei és un esport d’equip, creixes envoltada de gent especial que tenen en comú el
mateix objectiu que tu. Per contra, has de
competir contra altres equips, la qual cosa et
provoca ganes d’entrenar per ser millor que
el teu rival. Però, en àmbit més professional
o amateur, es crea una competència entre
les jugadores perquè l’entrenador et seleccioni: guanyar-te el lloc dins d’un equip és la
principal motivació.
Ajuden aquests valors en altres àmbits dels
infants i joves?
David: T’ajuda a aprendre dels errors i a

tolerar-los. La vida és una constant de contrarietats, i, en aquest sentit, l’esport et pot
ajudar a controlar molt més la frustració.

L’esport m’ha servit per
esculpir el caràcter; m’ha
fet una persona amb força
de voluntat i amb ideals.
Júlia: I tant, sobretot en l’àmbit dels estudis.
Per exemple, voler millorar cada dia les notes
en les avaluacions per arribar a ser la teva
professió o per entrar a la carrera universitària
somiada. També és una gran satisfacció veure
que tot l’esforç que hi has posat ha valgut la
pena,. En l’etapa d’estudiant és quan s’assoleixen més conceptes i aprenentatges, i les
experiències que es viuen amb els companys
mai no s’obliden.
L’esport t’ajuda a adquirir valors com l’esforç,
que sembla que és una qualitat cada cop més
a la baixa?
David: Sí, està clar que l’esforç és important.
Per tal de practicar un esport al més alt nivell
i en ser un esport amateur, perquè l’hoquei
no deixa de ser un esport amateur, has de
dedicar temps a fer altres coses a part de

l’esport. I quasi hi dediques temps com si
fos un esport professional, així que l’esforç és
molt important. Per dedicar-hi 8 hores al dia,
més els partits del diumenge i els viatges, si
n’hi ha, i compaginar-ho amb la universitat,
la feina, etc., cal invertir-hi molt d’esforç.
Júlia: Efectivament, és el primer valor que
s’adquireix. L’esport et fa somiar en assolir els
teus reptes, i per aconseguir-ho et demana
posar-hi un gran esforç. Només depèn d’un
mateix posar-l’-hi o no, per això és important
la il·lusió de viure el camí per aconseguir
allò que vols.
A títol personal, com us ha ajudat l’esport?
David: Sobretot, m’ha servit per esculpir el
caràcter. M’ha fet una persona amb força de
voluntat i amb ideals. He après valors com la
companyonia i el respecte cap als companys.
De fet, soc mestre d’educació física en un
col·legi, i és on m’ha portat l’esport. És la
meva vida i és el que vull transmetre a altres
persones: la importància de la realització de
l’activitat física ben feta.
Júlia: A mi l’esport m’ha ensenyat a no rendir-me mai en qualsevol àmbit, a lluitar i
treballar per aconseguir les metes que em
proposo. M’ha ensenyat a trobar sentit en
tot allò que faig i esforçar-m’hi per acon-

conceptes i aprenentatges nous. Malgrat
que després de 4 anys al primer equip del
meu club tinc la sensació d’haver-ho après
tot, soc conscient que em queda un llarg
camí per endavant i que els meus objectius
continuaran sent donar el màxim i el millor
de mi en els entrenaments i en els partits i
mica en mica agafar cada cop més importància dins del meu equip, així com continuar
sent seleccionada per les seleccions catalana
i espanyola i arribar al màxim de lluny amb
elles per aconseguir el meu gran somni que
és participar en uns jocs olímpics.

seguir-ho. Després obtenir la satisfacció
d’haver-ho fet no té preu, i per altra banda,
si no ho aconsegueixo, aixecar-me del cop,
aprendre dels meus errors i saber mirar endavant i seguir és la clau per fer-me forta
personalment.

les categories i un munt d’activitats, amb la
finalitat de recaptar diners per a diverses
entitats socials de Terrassa. A més, el Club
organitza anualment tornejos d’hoquei, de
tennis i de pàdel per recaptar diners per la
La Marató de TV3.

Podrieu parlar d’algun projecte d’acció social
en el qual estigueu involucrats com a Club?
David: El Club té la Fundació Barcelonistic,
un projecte d’inclusió social amb escoles i
infants amb discapacitat, a qui se’ls ofereix
l’hoquei com a esport. Aquests infants tenen l’oportunitat d’apuntar-se al Barça, i
així s’incorporen als equips del Club amb
la resta de nens.

Quins són els principals reptes per a un
jugador tan jove?
David: Esportivament, els reptes en el
club actual és fer-lo créixer, perquè estem
en un projecte que acaba de començar i
és molt interessant. Jo estava a Bèlgica
jugant, i l’any passat em van fitxar i ara
aquest any estem intentat consolidar el
projecte de la divisió d’honor. A nivell
col·lectiu, com a equip, és millorar cada
any, i a nivell individual, veure fins on puc
arribar i créixer amb el Club.

L’esport t’exigeix a ser
una mica millor del que
eres ahir, i això t’anima a
ser més competitiu amb
tu mateix, a mantenir
una disciplina, complir
una rutina i esforçar-te
Júlia: En primer lloc, el Club particia en el
projecte Lliga BBVA Hockey Plus, que és
una competició dirigida a equips formats per
persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin gaudir de l’esport, i que és possible gràcies a la col·laboració de la Federació
Catalana d’Hoquei, del Grup BBVA i de la
Fundació Fupar. Un altre gran esdeveniment
del món de l’hoquei és el Torneig Solidari, en
el qual es munta un torneig d’hoquei de totes

Júlia: Ara mateix el meu principal repte és
no deixar de créixer i no deixar d’aprendre

Quins arguments donaries als pares perquè
els seus fills realitzin una pràctica esportiva?
David: És formació personal, forma el caràcter d’una manera molt positiva. Trobo
important poder tolerar la derrota, els errors, i poder controlar les emocions. A partir
d’aquí, cal destacar tot el que et comporten
la companyonia, el treball, el respecte cap al
contrari i cap als companys.
Júlia: Per la meva experiència, per com
m’ha ajudat a mi a madurar, a créixer
personalment i a espavilar-me per trobar la solució a qualsevol obstacle que
se’m posi davant. Així mateix, participar en un esport col·lectiu m’ha fet
aprendre moltíssim en l’àmbit de les
relacions socials; m’ha ajudat a valorar
les persones que són al meu costat i
m’ajuden, a saber donar-los suport, a
saber com tractar-les en cada moment
i saber què dir i què fer per a elles, etc.
Adquirir aquest valor de l’empatia és
molt important per a la vida. g
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Entrevistem a Aleix García, ex - jugador del RCD Espanyol i coordinador de futbol base, perquè ens doni la seva visió sobre què
aporta la competició i el treball en equip
Trobes que l’esforç és un dels principals valors que adquireixen?
Evidentment. Cada jugador, cada individu,
independent de representar una identitat,
una escola, una família, també es representa a
si mateix. I ha de demostrar en tot moment
que és una persona capaç d’esforçar-se i de
treure el màxim rendiment, en l’aspecte relacional, en l’aspecte acadèmic i en l’aspecte
esportiu. I amb això continuarem la lluita.

C

reus que l’esport té un caràcter
educatiu?
Sens dubte. El caràcter educatiu
està format per un munt de valors
que ja són intrínsecs de l’activitat física i l’esport. I en el joc col·lectiu serveix per poder
compartir victòries i derrotes. És educatiu
al 100%. El que passa és que cal reconduir
tots aquests valors cap a un sentit òptim per
al nen.
Quins creus que són els principals valors
que fomenta l’esport?
Companyonia, capacitat de sacrifici i capacitat de superació de les adversitats. Bàsicament aquests tres pilars. Després hi ha
altres coses inherents com la puntualitat o
la disciplina, però bàsicament entendre la
competició com una oportunitat de millorar
i, sobretot, ser elegant en les victòries i en
les derrotes.
Com ajuden aquests valors en altres àmbits
dels infants i joves?
Això es veu molt clar, sobretot, en el
rendiment acadèmic. Una de les novetats d’aquest any és que nosaltres
demanem les notes a tots els nostres
jugadors i les comentem amb ells i
amb les famílies. És a dir, que quan
entren a la ciutat esportiva i venen
a fer futbol, ells fan el 100%, llavors
nosaltres volem fer veure als infants
que si futbolísticament van al 100%,
acadèmicament se’ls exigeix el mateix.
Juntament amb els pares i els tutors
acadèmics dels nostres jugadors, anem
en aquesta línia.

Fomentar la competitivitat de petits és
positiu?
La competitivitat mal entesa portaria a aspectes negatius, i passa que el futbol d’alt
rendiment avui en dia està en aquesta línia.
Tots els grans equips en futbol base de prestigi busquen que els jugadors es desenvolupin
al màxim futbolísticament. Tanmateix, nosaltres volem fer un pas més i exigir el mateix
però en altres àmbits. Crec que d’aquesta
manera som bastant més honestos amb la
persona, amb el jugador.
Com a coordinador de futbol base de l’Espanyol, quins són els principals reptes?
Fer-los créixer com a persones i com a jugadors. Quan nosaltres ens apropem a la seva
família, juntament amb el cos tècnic i amb
la coordinació, tenim el nen al mig. Hem
d’estar totes les parts que envolten aquest
nano en sintonia, anar en la mateixa direcció
a nivell d’exigència, a nivell de petits trucs, a
nivell de deures que ens posem per millorar
el comportament d’aquest jugador, perquè
sigui capaç de desenvolupar-se sense perdre
la capacitat de gaudir.
Feu feina amb els infants, amb els joves, amb
les famílies... Això està molt bé.
Sí, perquè d’alguna manera, també si acompanyem una mica les famílies en aquest
viatge que és llarg, ens en podem nodrir.
Apropant-te a les famílies coneixes també
un pèl més els jugadors.
Dins del club feu o organitzeu projectes
d’acció social amb els infants i joves també?
El club té una àrea social que està molt
pendent de fer accions solidàries, d’integració amb capacitacions o discapacitats. En

aquest aspecte, som un club sensible i actual
amb tot el que siguin accions solidàries.
I els jugadors també s’enriqueixen amb
aquestes accions.
Evidentment, ho abanderen molt sovint els
jugadors del primer equip, que són els que
més es visualitzen, els que més seguidors
tenen i la seva imatge està diàriament i al
minut a les xarxes socials. Per la part que a
mi em correspon, jo tinc un fill amb discapacitat i fa cinc anys que realitzem un calendari
solidari amb la participació dels jugadors i
el vistiplau del club.
Creus que els referents del futbol juguen un
paper positiu també en els infants?
El futbol és un dels esports més mediàtics, i
les imatges que diàriament i contínuament
veiem, la majoria de les ocasions poden ser
formatives i en altres moments no ho són.
Però quan no són formatives també va bé
per mostrar el que no s’ha de fer i ens pot
servir com a exemple.
Quins arguments donaries als pares perquè
apuntin els seus fills a fer esport?
Simplement, tot el que sigui poder
compartir amb uns companys el fet
de poder lluitar per un somni, per
una victòria puntual i alhora pair una
derrota amb el suport d’un company,
això no té preu. Això et va formant,
de mica en mica, gota a gota, per a la
teva vida social, per al teu futur. Perquè són conceptes que l’esport aporta,
potser sense que els puguin veure en
el dia a dia, però que segurament es
faran evidents quan siguin persones
grans, madures. Aquestes qüestions
de superar adversitats i de gaudir dels
moments i de les coses que van bé te
les aporta cada setmana el futbol, així
com qualsevol altre esport, col·lectiu
i individual. g

Dofins de colors Guttmann: Jocs que
emocionen
Jordi Finestres, mestre d’educació física de l’Institut Guttmann
Com podeu participar al projecte?
Podeu participar-hi accedint al portal web
col·laboratiu Dofins de Colors: https://
dofinsdecolors.guttmann.com/. En aquest
portal els participants podeu trobar propostes classificades en tres unitats didàctiques:
Activitats Aquàtiques, Jocs Motrius i Jocs de
Pati, aquesta última oberta recentment per
tal de promoure un temps d’esbarjo inclusiu
per a tots els nens.

L

es iniciatives que han tingut èxit i
continuïtat en el temps primerament
s’han somiat, sorgeixen des de la passió i la curiositat, de la reacció davant
d’allò que trobem al nostre entorn i que no
ens deixa indiferents: decidim actuar per
canviar les coses i fer un món més just. Però
els canvis no són sempre fàcils i sovint cal un
detonant que t’arrossegui cap a nous camins.
En el cas de l’Institut Guttmann, vam
conèixer, a través de reunions d’assessorament en el nostre hospital, molts professors que necessitaven ajuda perquè
alumnes amb discapacitat poguessin
realitzar les sessions d’educació física a
les escoles i els instituts ordinaris. Demanaven assessorament perquè es veien
incapaços, amb metodologies tradicionals i habituals, de proposar sessions
en les quals l’alumne amb discapacitat
pogués participar al costat dels seus
companys, amb l’alt risc que aquests
alumnes quedessin separats dels altres.
És així que va néixer el nostre projecte
en línia Dofins de Colors.
Amb l’experiència de més de 50 anys que
l’Institut Guttmann té tant en el tractament
de la discapacitat d’origen neurològic com en
el treball per a la normalització i la inclusió
de la diversitat, ens vam decidir a impulsar
un projecte per a la inclusió de la discapacitat
en l’educació física i el lleure, que promogués
el respecte i la normalització de la diversitat
des de la infantesa. Dofins de Colors neix

per compartir activitats i jocs que els centres
educatius, esportius o de lleure puguin aplicar
segons les necessitats inclusives.
Aquestes activitats no només es basen
en la pròpia experiència dels mestres
d’educació física de l’hospital, sinó
també en experiències obtingudes
durant anys en el Congrés Internacional d’Activitat Física Cooperativa i
en l’intercanvi de coneixements i assessoraments educatius amb centenars
de mestres de nens i nenes amb discapacitat que han rebut tractament a
l’Institut Guttmann. Es tracta de plantejaments en grup que emocionen, diverteixen i permeten desenvolupar les
capacitats de comunicació i raonament
per elaborar preguntes o hipòtesis, en
els quals els infants prenen decisions
sobre el repartiment de tasques i posen
en comú el resultat. Són activitats que
permeten enfocaments des de diferents
perspectives, que es poden adaptar al
projecte educatiu de l’escola i que, per
sobre de tot, treballen la inclusió de
tots els alumnes, siguin quines siguin
les seves capacitats.
És en aquest sentit que Dofins de Colors
posa a disposició dels professionals una
oferta de jocs que promouen la convivència i la normalització, i que tenen com a
objectiu compartir propostes que incloguin els alumnes amb diversitat funcional
en l’activitat física.

1) Podeu llegir els consells per realitzar les
activitats amb màxima seguretat, així com
portar a la pràctica els exemples d’activitats
recomanades des de l’Institut Guttmann.
Quines emocions heu tingut amb la pràctica? Com s’han sentit els alumnes?
2) Per continuar, com a professional, pots
crear la teva proposta i experimentar-la amb
el grup d’infants amb què treballis. Pot ser
una activitat inèdita que sigui cooperativa i
en la qual el grup comparteixi objectius o
bé un joc de sempre que incorpori elements
participatius que permetin la inclusió dels
alumnes amb discapacitat.
3) Comparteix la teva idea enviant la fitxa
d’activitat a través del formulari que trobaràs
a la web!
El portal és una plataforma oberta d’intercanvi d’informació en la qual els participants, principalment professionals de
l’educació i de l’activitat física o monitors
de lleure, podran plantejar jocs en els quals
tots els nens i nenes, independentment de
les seves capacitats funcionals, puguin participar. Aquestes activitats es revisen amb uns
criteris d’inclusió per part de professionals
de l’Institut Guttmann i queden incloses en
aquest portal web, per aplicar-les en qualsevol altre context educatiu, esportiu o d’oci.
Un dels objectius de Dofins de Colors és
que, gràcies a la col·laboració de tothom, es
pugui oferir un extens catàleg de propostes
de jocs i activitats per a la inclusió. Vols posar-hi el teu gra de sorra? g

11

EN PORTADA

FAPEL

12

FAPEL

L’EDUCACIÓ ÉS NOTÍCIA

Cafè amb... Eva Millet
Periodista especialitzada en educació i parenting
Redacció

Eva Millet Malagarriga és periodista
llicenciada en Ciències de la Informació
per la UAB. Ha treballat a Londres per
al diari The Guardian i a la ràdio BBC,
en què va ser corresponsal a Mèxic. Actualment és col·laboradora habitual del
Magazine de La Vanguardia i altres suplements d’aquest mateix diari.

P

©Oriol Campuzano

El 2002, amb el naixement del seu primer
fill, va començar a publicar articles sobre
educació i parenting. El 2014 va posar en
marxa el seu blog (www.educa2.info). L’any
2015 va publicar el seu primer llibre, Hiperpaternidad, i enguany ha vist la llum
Hiperniños, la segona obra de l’autora.

arla’ns una mica sobre el teu
nou llibre.
Hiperniños sorgeix arran de
la meva experiència des que
vaig publicar el primer llibre: a Hiperpaternidad parlava dels pares i, en
aquest segon, m’he centrat en quines
conseqüències té aquest fenomen en
els fills. Perquè, realment, encara que
jo sabia que tindria molt bona acollida, no s’havia escrit mai res del tema
fins al moment. Des que he publicat
aquests dos llibres, m’han trucat de
mitjans i d’escoles per donar xerrades
i conferències per parlar de la hiperpaternitat.

Com sorgeixen els pares sobreprotectors?
La primera raó és purament demogràfica. Tenim 1,3 fills per parella i els tenim
més tard. Sovint aquests nens són una
mena de miracle mèdic, atès que ha costat molt tenir-los i són molt desitjats. El
fet que siguem pares i mares més tard ha
fet que puguem pensar molt més sobre
com serà aquest fill i dissenyar-li una
vida. L’altra raó és l’experiència laboral.
Importem els mitjans de la feina a la criança dels infants. . Fixa’t que avui, fins
hi tot, es parla de “gestionar” fills, no de
criar o educar els infants. La hiperpaternitat veu el fill com un producte que s’ha
de crear i modelar.

oferta massiva per fer que els fills siguin el que els pares volen. No només
hi ha tres extraescolars, sinó que n’hi
ha tres mil. Tot això està fent que estiguem creant infants hiperestimulats,
hiperprotegits i hiperassistits.

Quan fas aquestes xerrades i conferències,
quin retorn reps per part dels oients?
Al final sempre surten els pares, els professors i m’expliquen les seves experiències.
Per a mi és un moment molt interessant.
Un exemple que he explicat al llibre és el
d’una mestra que comentava que s’ha trobat infants al parvulari que quan cauen a
terra no saben com aixecar-se, ja que sovint
són els pares els que els aixequen. Quan
m’ho explicava, no m’ho podia creure. Però
és un exemple clar d’aquesta hipercriança
que és hiperassistida i que s’avança als esdeveniments. Sense voler estem boicotejant el procés d’autonomia dels fills.

Aquest és l’únic problema?
No. També hi ha una competència
entre els pares i les mares, ningú es
vol quedar enrere. Els pares tenen
incertesa i ansietat, perquè vivim a
la societat de la sobreinformació, on
les 24 hores del dia rebem notícies
que ens alerten de tot. Per exemple,
aquelles que diuen que els futurs
llocs de feina dels nostres fills encara no existeixen. Es juga amb la
inseguretat natural que els pares i les
mares tenim. Un altre factor és que
actualment també vivim a la societat
de l’hipercapitalisme, on hi ha una

Com podem saber si som hiperpares?
En el primer llibre, hi ha un test -és
un divertiment- per avaluar el teu nivell d’hiperpaternitat. A les xerrades
sempre dic que hi ha 5 pautes que si
algú creu que les està duent a terme,
necessita comprar el meu llibre!
Aquestes pautes són: tenir el fill dissenyat, gairebé abans que neixi; parlar
en plural i utilitzar expressions com
“hem aprovat”, “tenim partit”, entre
d’altres; utilitzar la frase “no, és que
el meu fill -pega, escup, es porta fatal- perquè té una baixa tolerància a la
frustració”; fer els deures sistemàtica-

Ser pare és una cosa
natural. Ens hem de
deixar guiar pel nostre
instint i estar una mica
més relaxats

Els hiperpares, després
de dedicar molts esforços a triar una escola,
es dediquen a qüestionar-ho tot: professors,
menús, etc.

ment; discrepar amb els entrenadors,
monitors, professors, etc.

Estem bombardejant els
nostres fills amb coneixements, experiències
màgiques, viatges... i
estem oblidant d’educar
el caràcter
Segons expliques al llibre, ser pare no és
una tècnica sinó un art.
Ser pare és una cosa natural. Ens hem de
deixar guiar pel nostre instint i estar una
mica més relaxats. És normal voler donar
als nostres fills el millor i preparar-los molt
bé per a la vida adulta, però pot ser un
problema. Estem bombardejant-los amb
coneixements, experiències màgiques, viatges... i estem oblidant d’educar el caràcter,
és a dir, la capacitat de superació i de tolerar
la frustració, a l’empatia, a la resiliència, a la
curiositat o a la valentia. Perquè està molt
bé tenir tres màsters, però si t’enfonses en
una entrevista de feina...
Hi ha una tendència cada cop més gran
que els pares es projectin cap als fills?
Totalment. I un cert narcisisme. Els
pares tenen aquesta idea que són responsables del 100% de tot. I no és
així. Per una part, per descomptat que
ets responsable dels teus fills: se’ls ha
d’atendre, mimar i cuidar. Però, per altra
banda, s’ha de tenir en compte que no
tot es pot controlar. Els nens no són un
producte, hi ha una part aleatòria que
cal acceptar.

Creus que actualment hi ha un predomini de la hiperpaternitat?
No en tinc el percentatge, però mentre
escrivia aquest segon llibre, vaig parlar
amb expertes del tema tant d’aquí com
de Suècia, Estats Units, Irlanda... i em
van comentar que aquesta forma de
criança és cada cop més habitual en el
Primer Món El perfil de família és de
classe mitjana-alta, ja que criar un fill de
manera estàndard costa diners, temps i
esforços. Educar-los com a hiperfills és
una inversió molt elevada, i cada cop
més normalitzada. Això ho he pogut
comprovar per la resposta que han tingut aquests dos llibres: hi ha un gran
interès per aquest tema.

Com tria l’escola per als fills un hiperpare?
Els pares estàndard dediquen temps a buscar escola, però els hiperpares triguen molt
més. De fet, en una xerrada, em van explicar d’una mare que va demanar dos mesos
d’excedència per buscar escola al seu fill. És
com el gran projecte de la seva vida.
Però és important trobar una bona escola.
Sempre ho he dit: mai no he vist una escola dolenta. Per a mi, totes tenen “vida”. El
que passa és que queda molt bé dir que el
meu nen va aquesta escola on treuen unes
notes fantàstiques a la selectivitat, o que no
utilitzen llibres, que són molt lliures, o molt
creatives, etc. Com he dit, crec que hi ha
molt màrqueting.

seus fills juguin

Llavors, com hem de triar el centre
educatiu?
Jo no veig malament dedicar-hi
temps. De fet, ho veig com una cosa
positiva. El problema bé quan els
pares, després de dedicar molts esforços a buscar una escola que teòricament els transmet confiança, es dediquen a qüestionar-ho tot: professors,
menús, etc. La col·laboració es converteix en intromissió. I aquest és un
dels problemes que estan patint les
escoles.

Els nens ja no juguen, doncs?
Cada cop tenen menys temps lliure
per jugar. A Nova York, les mares
més hipermares contracten un assessor de jocs, perquè saben que és molt
important que els seus fills juguin,
però com que no tenen temps lliure,
necessiten algú que els ensenyi com
fer-ho. Sovint, a les xerrades, explico
que, eventualment, el pati acabarà
sent una assignatura, ja que el model
hiper veu jugar com una pèrdua de
temps. I jugar és bàsic!

Què passa quan els hipofills són adolescents?
Es límits s’han de posar des de ben
petits. Als instituts dels Estat Units,
hi ha problemes d’ansietat entre els
adolescents. D’una banda, sorgeix el
corrent que diu “ajudem-lo a gestionar aquesta ansietat”. Per exemple:
“té fòbia als exàmens, fòbia escolar”,
la solució podria ser donar-li mitja
hora més en l’examen. O “no pot entrar per l’entrada principal, perquè
hi ha massa gent”, la solució podria

A Nova York, les mares
més hipermares contracten un assessor de
jocs, perquè saben que és
molt important que els
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ser que entrés per una de secundària.
Això serien protocols per a nens
fràgils, i així es “maquilla” el problema. D’altra banda, hi ha el corrent
que defensa que cal enfrontar-se a
les pors, a l’ansietat. Jo soc més partidària d’aquesta segona. Les pors i
les inseguretats s’han d’afrontar. La
valentia es pot educar.

El més curiós és que
molts em comenten el
mateix: cada cop hi ha
més nens que la primera
vegada que han sentit un
“no” és a l’escola
Però tard o d’hora, s’hi hauran d’enfrontar.
Hi ha una hiperdiagnosticació de trastorns
perquè a ningú no li agrada sentir que al
seu fill és un impertinent, o un mal educat. És veritat que estem en un moment en
què és difícil sortir d’aquesta roda. No es
tracta de culpabilitzar ningú. Amb motiu
del llibre, vaig entrevistar la Madeline Levine, una psicòloga americana experta en
aquest tema, i li vaig preguntar com veia
ella el problema. Em va respondre que hi
ha molts pares que s’adonen tard que la
hiperpateritat no funciona, que no dona la
felicitat als fills.
Què opinen mestres i professos sobre els
hipernens?
Alguns venen a les meves xerrades, i
d’altres es posen en contacte amb mi
perquè segueixen el meu blog. El més

Hiperniños:
¿Hijos perfectos o hipohijos?
Autora: Eva Millet
Editorial: Plataforma
ISBN: 978-84-17114-59-6

curiós és que molts em comenten el
mateix: cada cop hi ha més nens que
la primera vegada que han sentit un
“no” és a l’escola. El problema és que
ara alguns d’aquests nens ja han arribat
a la universitat. Al llibre explico un cas
de l’any passat, en què una mare acompanyava el seu fill a la Selectivitat amb
l’entrepà i els bolígrafs. Si una mare insegura, que creu que no fa prou per al
seu fill, veu que l’altra mare acompanya
el seu a la Selectivitat, pensa que ha de
demanar el dia lliure per fer el mateix.
Fa efecte de cadena.
Hi ha estudis sobre hipernens que ja són
adults?
Les últimes dades que tinc són de
l´últim informe del Plan Nacional
Sobre Drogas, que conclueix que, en
l’últim any, un de cada sis adolescents
a Espanya va calmar les seves ansietats davant un exàmen o una ruptura prenent... ansiolítics! Mentrestant,
als EEUU, un informe del 2016 de
les associacions de salut d’escoles secundàries arriba a la conclusió que

el 62% d’aquests joves han patit un
episodi d’angoixa extrema en l’últim
any. És molt.
I d’on surt aquesta ansietat? Què els angoixa?
En molts casos, el que tenen és por a equivocar-se o a fallar. És una por cada vegada
més habitual, però el que cal entendre és
que el fracàs és part de la vida, és un preèxit.
Quin consell donaries a aquests pares que
volen deixar de ser hiperpares?
Cal aprendre que educar és deixar
anar, és ajudar el fill a ser autònom.
Hem de confiar en ells i en nosaltres. Relaxem-nos, confiem en els
fills, posem límits, donem-los amor
i, també, temps lliure. Hem d’estar
atents i observar-los, però no intervenir a la primera de canvi. Donemlos espais per jugar, per avorrir-se,
per pensar “qui soc, què faig i per
què”. Per exemple, si el nen cau al
parc, mira’l però no corris a ajudarlo, espera perquè potser, 99 vegades
de 100 s’aixecarà sol. g

Niños con agendas de ejecutivos desde parvulario. Niños que tocan el piano, aprenden chino y juegan al ajedrez. Niños que no pierden el tiempo
recogiendo sus cosas. Niños que eligen qué ropa ponerse, dónde y cuándo
duermen y qué comen. Niños con bajísima tolerancia a la frustración. Niños
que no tienen tiempo para jugar. Niños que son... HIPERNIÑOS.
En este nuevo libro, Eva Millet ahonda en el fenómeno de la crianza
helicóptero que con tanto éxito trató en Hiperpaternidad. Del modelo
«mueble» al modelo «altar», un referente a la hora de hablar de la llamada
«generación blandita». g

Educació en el bon ús
d’Internet i les tecnologies
Connecta+ és un programa formatiu gratüit adreçat a escoles i famílies que neix amb
l’objectiu d’ajudar nois i noies a reﬂexionar sobre l’ús d’Internet i les seves pròpies
conductes i hàbits a la Xarxa. Amb aquest projecte volem acompanyar els alumnes
de 9 a 15 anys, perquè adquireixin criteri en l’ús de les eines digitals.
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Notícies Fapel
Fapel participa al 29è Diálogo De Educación, amb César Bona
Fapel ha participat, un any més, al fòrum
Diálogo de Educación, organitzat per Cofapa, que enguany celebra la seva 29a edició.
En l’esdeveniment hi ha participat com a
ponent César Bona, mestre i escriptor reconegut com un dels 50 millors professors
del món segons el Global Teacher Prize.

Les jornades Diálogos de Educación
són espais en els quals es convoquen
experts del món de l’educació per reflexionar i dialogar sobre l’àmbit de
l’escola, els infants i el seu futur. g

Reunions amb representats d’AMPA
Fapel per tal presentar-los els nous serveis
i acords de primera mà.

Fapel organitza reunions amb responsables
de les AMPA i els membres de la Junta de

Xavier Nuñez, director d’Epitech a Espanya, els va presentar l’Escola Superior
d’Informàtica i de Noves Tecnologies
francesa (Epitech), que recentment ha
inaugurat el primer Campus Epitech a
Barcelona. També els va parlar de les
iniciatives que duu a terme l’escola, com,
per exemple, el Game Factory, un taller

de programació de videojocs per a joves.
Els responsables de 3,1416 i els membres
de l’AMPA van debatre temes d’actualitat educativa, com ara l’assetjament
escolar o el ciberassetjament escolar. A
més, van poder presentar de primera
mà els tallers que organitza la productora, dirigits a infants i joves perquè
aprenguin a enfrontar-se a aquest tipus
d’agressions. g

Fapel participa al Mobile World Congress
Un any més, Fapel ha participat al
Mobile World Congress. Concretament, ha assistit a la jornada Changing
Education Together, organitzada per
mSchools amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona. El tema de la conferència

ha estat “Liderant la transformació digital”.
Hi han intervingut personalitats com Genís
Roca, fundador i president de RocaSalvatella.
S’ha fet entrega dels Mobile Learning
Awards. Aquests premis donen un reconeixement als projectes més innovadors,
relacionats amb l’ús de la tecnologia

mòbil a l’educació, dels docents i les
escoles de Catalunya. Els premis estan
avalats per un ampli grup d’experts
i professionals de l’educació i de les
tecnologies mòbils. g

Fapel participa a les II Jornades La inclusió: estratègies per a l’èxit de la seva implementació
Fapel ha participat a les segones jornades
La inclusió: estratègies per a l’èxit de
la seva implementació, que han tingut
lloc al Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona. L’acte ha estat inaugurat pel
Dr. Jaume Pedrós, president del Col·legi,

i Mercè Esteve, subdirectora general
d’Ordenació i Atenció a la Diversitat
del departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, en substitució
de Carme Ortoll, directora de Diversitat
del departament d’Ensenyament. A les

jornades s’ha tractat la implementació
del nou Decret 150/2017 de 17 d’octubre, d’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu
de la llei a la societat. g

Fapel participa a la Jornada L’escola inclusiva, vers una escola per a tothom
Fapel ha participat a la jornada L’escola
inclusiva, vers una escola per a tothom,
enfocada a l’educació infantil, primària i
secundària. L’esdeveniment ha estat organitzat per l’Associació de Mestres Rosa
Sensat. Durant la jornada, s’ha defensat un
model d’escola que acull i atén de manera

integral infants i joves, que és capaç de generar canvis en ella mateixa per tal de poder
acollir la diversitat. La diversitat, entesa com
un valor en si mateix, ens permet avançar
i ens fa pensar en l’escola i l’institut d’una
manera flexible i oberta a les necessitats de
totes aquelles persones que s’hi troben. g

FAPEL
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Convenis de col·laboració
Redacció

Epitech

Fapel ha signat un conveni de col·laboració
amb l’escola superior d’informàtica Epitech, especialitzada en tecnologia i innovació digital. Amb l’objectiu d’expandir-se
globalment, Epitech, d’origen francès, ha
obert el seu primer campus internacional a
Barcelona. Han situat el centre al barri de
la Vila Olímpica, prop del districte 22@,
on s’allotgen més de 9.000 empreses.
Aquesta ubicació estratègica els permet
desenvolupar el model de formació in-

novador que proposen, extremadament
connectat amb el teixit empresarial.
El seu mètode pedagògic està basat en
el Learning by Project, amb el qual els
seus alumnes adquireixen coneixements
basats en la praxi, el desenvolupament
de projectes i la realització de pràctiques empresarials. La titulació que
ofereix és oficial francesa, reconeguda
a Europa amb el nivell 7 (equivalent a

grau + màster), té una durada de 5 anys
i compta amb l’aval de la matriu d’Epitech, el grup IONIS (el grup d’educació
superior privat més important de França,
amb 25.000 alumnes actualment).
El principal objectiu d’aquest conveni
és apropar de manera gratuïta les escoles de Fapel a les conferències que
organitzen, així com als seminaris i
tallers de tecnologia. g

Ametller Origen

Fapel ha signat un conveni de col·laboració
amb Ametller Origen Escoles, el servei de
gestió integral de la franja del migdia a les
escoles.
Ametller Origen, el grup d’alimentació amb
camps propis, elaboració de productes a
l’Obrador d’Olèrdola i botigues arreu de
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Catalunya,ha posat en marxa aquest projecte amb l’objectiu de crear menjadors plens
de salut.

lleure enfocat a crear un univers d’activitats
pedagògiques on els protagonistes són els
aliments, els jocs, les emocions i els valors.

Elaboren menús variats i equilibrats amb
aliments frescos i de temporada perquè els
infants gaudeixin de l’autèntic sabor de la
fruita i la verdura, a més d’un projecte de

A Fapel creiem en el projecte i la tasca que
realitza Ametller Origen, i és per aquest
motiu que ens omple d’orgull anunciar
aquest nou acord. g
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I Concurs de Foto-còmics PUM!
Ciberbullying
Luis Boza, Director General de la Fundació de Telespectadors Associats de Catalunya (TAC)
SEER (Salut i Educació Emocional)
i Save The Children.

L

’Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya ha convocat el I Concurs de Foto-còmics PUM!
Ciberbullying entre totes les escoles
de Catalunya. L’objectiu d’aquest
concurs és sensibilitzar contra el ciberassetjament escolar als centres escolars. Els alumnes han d’idear una
breu història, a manera de foto-còmic,
en la qual escenifiquin una situació
de ciberassetjament escolar i com els
seus protagonistes trenquen la cadena
de la violència i donen alternatives de
benestar a l’aula.
Per tal d’aprofitar al màxim el seu valor
pedagògic a les aules, el concurs inclou
una unitat didàctica amb la qual es pot
treballar el projecte amb els alumnes.
Precisament, gràcies a aquesta guia,
el programa PDA Bullying (prevenció detecció i actuació) ha certificat el
Concurs PUM! Ciberbullying com a
eina de bones pràctiques en sensibilització, ja que considera que està dotat
d’elements clau que l’enfoquen com
un recurs educatiu d’alta qualitat per
a les escoles.
A través de l’educació emocional i aplicant la metodologia VRT (vivència,
reflexió i transferència), els alumnes
poden aprofitar l’art, la imaginació
i el treball en equip per expressar el

seu rebuig al ciberassetjament escolar
i interioritzar una nova mirada cap
a aquesta problemàtica creixent a les
escoles. Finalment, l’experiència viscuda permetrà als alumnes iniciar un
debat enriquidor a la classe, en el qual
exposaran els seus projectes i podran
compartir què han après durant la realització del foto-còmic.
A PUM! Ciberbullying pot participar
qualsevol centre educatiu públic, concertat o privat de Catalunya. El centre guanyador en cada categoria rebrà
una sessió de provenció sobre educació
emocional de la mà de l’Equip SEER i
vuit hores d’assessorament en el Protocol de Prevenció, Detecció i Actuació
contra el Bullying. A més, els alumnes
guanyadors rebran invitacions per a
la pista de gel i el museu del Futbol
Club Barcelona i veuran els seus fotocòmics publicats a la revista Contraste
Audiovisual, de tiratge nacional (entre
altres premis pendents d’anunciar).
El concurs té dues categories, una per
a alumnes d’Educació Primària (5è
i 6è) i una altra per als d’Educació
Secundària Obligatòria (1r a 4t). La
data límit d’entrega dels projectes és
el 25 d’abril de 2018 i el 2 de maig,
Dia Internacional contra l’Assetjament
Escolar, tindrà lloc la jornada d’entrega
de premis en col·laboració amb Equip

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és una
organització sense ànim de lucre, que
treballa per la qualitat als mitjans audiovisuals i per la defensa dels drets
dels usuaris, especialment dels menors,
en l’entorn digital. El concurs PUM!
Ciberbullying és una de les propostes realitzades dins del seu Programa
d’Educació Audiovisual, un programa educatiu que ajuda professors,
alumnes, pares i mares a minimitzar
l’impacte negatiu de l’ús incorrecte
dels dispositius digitals i a maximitzar-ne el positiu. Actualment, una de
les principals tasques de l’Associació
en l’àmbit educatiu és sensibilitzar i
prevenir el ciberassetjament escolar a
les aules.
El concurs rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’equip SEER, la
Fundació Barça, Save The Children,
la Fundació La Caixa, la Fundació
Aprendre a Mirar, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Associació NACE
(No Al Acoso Escolar), B-Resol, el
Consorci de Zona Franca, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.
Si voleu participar-hi, podeu consultar
tota la informació a la pàgina web consumidorsaudiovisuals.cat o trucar al 93
488 17 57. Els experts de l’Associació
us ajudaran a implementar el projecte
a les vostres escoles. g

La responsabilitat de les AMPA i AFA
Arç Cooperativa
a organitzadores d’activitats? Festes,
caminades, sortides., etc.

S

ovint, quan una Associació de
Pares i Mares d’Alumnes o una
Associació de Famílies d’Alumnes es plantegen què han de fer
respecte a les assegurances escolars, el
primer dubte és si existeix alguna obligació legal de contractació. En el cas
de les escoles concertades i privades la
resposta és que no. Però això eximeix les
AMPA i AFA de la responsabilitat com

Per exemple, un membre de l’associació
decideix col·laborar en la construcció d’una
carrossa de reis i se li cedeix un material.
Posem que aquest material està en mal estat
i li provoca una ferida al braç, per culpa de
la qual ha d’agafar la baixa laboral un mes.
I, després de tot això, decideix fer una reclamació a l’AMPA o AFA com a responsable de l’accident. O si, un altre membre de
l’associació, mentre organitza una festa de
final de curs, demana una escala per penjar
un guarniment i en cau. De nou, reclama
a l’associació una quantitat econòmica per
les despeses derivades de la lesió accidental.
I un darrer exemple, si un infant es fa mal
en una activitat organitzada per l’AMPA o
l’AFA, es trenca dues dents i es fa malbé les
ulleres, què passarà? Com que la seguretat
social no cobreix els danys dentals i oftalmològics, de nou, es reclama a l’associació
que compensi aquest cost.

Sovint, les obligacions legals no recullen les
necessitats reals de les associacions i per això
cal fer reflexions com aquesta, que van una
mica més enllà. No sempre l’escola és un
paraigua que cobreix tot allò que passa en
l’àmbit escolar. A més, les AMPA i AFA
són molt actives i partícips en les activitats,
ajudant a organitzar-les o bé col·laborant
amb la direcció del centre educatiu. Tenir
previsió i contractar unes assegurances idònies poden ajudar a afrontar els reptes de
cada curs amb tranquil·litat.
Des d’Arç Cooperativa us animem a fer
aquesta reflexió i per aquesta raó hem
posat a disposició de FAPEL la possibilitat que les AMPA associades pugueu
contractar pòlisses d’assegurança que
donin cobertura a les situacions que hem
assenyalat. Es tracta de pòlisses adaptades a les necessitats reals de les AMPA
i amb cobertures àmplies dissenyades
específicament per a la vostra realitat.
Us convidem a conèixer-les.g
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Una escola de pedagogia activa

Escola L’Avet Roig
Redacció

L

’Escola L’Avet Roig és una escola
privada-concertada laica que ofereix un desenvolupament integral
des dels 3 anys fins als 16. Empoderem els i les nostres alumnes per tal que
siguin homes i dones lliures, autònoms,
crítics i compromesos. Ho fem en català
com a llengua vehicular, comptant sempre
amb la participació de les famílies i amb
l’ajuda d’un entorn incomparable com
és el Montseny per fer un aprenentatge
proper, actiu i vivencial, en el qual es respecta en tot moment l’evolució individual
de l’alumne i es desenvolupen les intel·
ligències múltiples.

Escola L’Avet Roig
Carrer del Bruc, 4, 08470
Sant Celoni, Barcelona
(Barcelona)
Tel.: 938 67 39 23
www.avetroig.com
escola@avetroig.com

L’any 1966, moguts per la inquietud sobre
el tema de l’educació dels infants i davant
la problemàtica escolar a Sant Celoni, el
matrimoni format per Teresa i Antoni
Riera va iniciar una colla de contactes amb
gent que creien que podien estar interessats en la idea de veure quines eren les
possibilitats de fundar una escola catalana
de pedagogia activa.
A l’estiu de 1989 el senyor Jacinto Azcárate Sola es va fer càrrec de l’Escola, i va
aconseguir remuntar la matrícula i restaurar la confiança vers la continuïtat. En tot
moment va respectar els trets d’identitat
i l’estil pedagògic del Centre, i va vetllar

per la qualitat de l’ensenyament. L’any
1997 va aconseguir ampliar l’Escola i fer
una línia pedagògica de 3 a 16 anys. L’any
2006 es va realitzar el relleu generacional
amb el seu fill Ignacio Azcárate López,
que va apostar per la innovació pedagògica,
la participació de les famílies, les noves
tecnologies i la potenciació de l’anglès.
Finalment, l’any 2015, la Montse Boter i
Banús va acceptar el repte de dirigir l’Escola cap a noves metodologies d’ensenyament, amb la voluntat de donar continuïtat
i potenciar nous projectes educatius.
Els nostres trets d’identitat:
Creativitat
Som una escola creativa perquè sabem
que aquesta serà una competència bàsica
per encarar un futur ple de novetats pel
que fa a estudis postobligatoris i, com a
conseqüència, també ple de novetats a escala professional. Aprenem essent creatius.
Expressió
A L’Avet Roig potenciem l’expressió oral
i l’expressió corporal, utilitzant el cos i la
paraula com a vehicle conductor i facilitant
que els nostres alumnes estiguin habituats
a expressar-se en el més ampli sentit de
la paraula.
Potenciem el teatre com a recurs per desenvolupar les emocions i l’autonomia.

Potenciació de l’anglès
Formar nois i noies amb capacitat d’obrirse al món és un dels nostres èxits. Per això,
molts dels nostres alumnes acaben estudiant o treballant en projectes internacionals. Garantir una comunicació plurilingüe
és un dels objectius del nostre Projecte
Educatiu.
Raonament lògic
Treballar el raonament lògic permet que els
nostres alumnes puguin desenvolupar una
de les intel·ligències múltiples donant-los
eines i recursos diferents dels convencionals
per resoldre problemàtiques futures.
Aprendre a aprendre
Sabem que els aprenentatges es consoliden
amb la curiositat, amb el plaer que ens aporten els coneixements. Conscients que avui
en dia és imprescindible la formació continuada per afrontar una carrera professional,
sigui quin sigui el seu àmbit, fomentem
entre el nostre alumnat el plaer d’aprendre
constantment: aprendre a aprendre.

Empoderem els i les
nostres alumnes per tal
que siguin homes i dones lliures, autònoms,
crítics i compromesos
Treball cooperatiu
Dins del nostre Projecte Educatiu, el treball cooperatiu té un pes molt important.
Actualment, aquesta és una competència
bàsica, imprescindible per afrontar amb
garanties qualsevol projecte de futur. No
només els donem les eines necessàries
sinó que també treballem els valors que
engloben l’aprenentatge cooperatiu.
Obrim l’escola a les famílies.
Les famílies cedeixen a l’Escola una
bona part de la responsabilitat d’educar els seus fills i filles, que romanen al
Centre un mínim de 6 hores al dia. És
bàsic, no només que se’ls informi, sinó
també que se’ls mostri com treballen els
nens i les nenes, com és el dia a dia de
l’Escola. I fins i tot, que en participin
en la mesura que sigui possible.
Quan parlem d’Obrir l’escola a les fa-

21

LES NOSTRES ESCOLES

FAPEL

mílies, ho fem en el sentit més ampli:
programem xerrades d’interès general i
mostrem tot el que fem a través de les
xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i web). També pensem que és
important facilitar a les famílies informació de caràcter educatiu i pedagògic,
motiu pel qual pengem articles que
considerem interessants de divulgar.
Tubab
Ens omple d’orgull poder dir que som una
escola amb ONG pròpia. La solidaritat
és un valor que no només ensenyem sinó
que inculquem amb el dia a dia als i les
nostres alumnes i, una vegada més, en fem
partícips les famílies amb les seves aportacions voluntàries. Organitzem tota mena
d’actes per recollir diners i enviar-los a
Bandiagara, un poble de Mali que està
agermanat amb la nostra escola.
Cuina pròpia
El menjador amb la cuina pròpia és

una extensió del Projecte Educatiu de
la nostra Escola. Hi potenciem l’anglès
fent tallers així com altres activitats lúdiques.
Som una petita escola on formem grans persones!!! Enguany farà 50 anys que creixem
plegats. En aquest 50è aniversari engeguem
un nou projecte. Volem que el desenvolupament integral dels nostres alumnes arribi als
18 anys. Preparem un nou Batxillerat per a
la nostra escola! Per molts anys! g

Som una escola creativa perquè sabem
que aquesta serà una
competència bàsica per
encarar un futur ple de
novetats
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“El nostre propòsit: és ensenyar, conduir vers el coneixement, extreure de cadascun
dels nens i nenes, dels nois i noies les seves potencialitats.”

Escola Arrels-Blanquerna
Redacció

L

’escola Arrels-Blanquerna és un
centre concertat pel Departament d’Ensenyament situat al
cor del barri de la Morera, a Badalona. Actualment té una línia d’infantil, primària i secundària amb 370
alumnes. L’escola va néixer el 1965 de la
mà de la família Casajoana-Munté. Al
curs 2001-2002 es va produir un canvi
de titularitat i la família Masó-Bové,
amb una àmplia experiència i trajectòria en l’àmbit docent a la ciutat, es
va fer càrrec de l’escola. L’any 2003, els

Escola Arrels-Blanquerna
Av. Roma 29, Badalona 08915
(Barcelona)
Tel.: 93 395 16 57
www.escolesarrels.com
blanquerna@escolesarrels.com

quatre centres de la seva titularitat (la Llar
d’Infants Timbals, l’escola Betsaida, l’escola Esperança i l’escola Blanquerna) es van
constituir en un sol grup anomenat “Arrels”.
Sota la direcció general del Sr. Joan Masó i
Bové, l’escola Arrels-Blanquerna amplia la
seva oferta educativa i ofereix des del curs
2015-2016 el primer cicle d’infantil amb
una llar d’infants integrada dins l’escola.
El caràcter propi de l’escola es fonamenta en quatre grans pilars, recollits i
desenvolupats en el seu projecte educatiu

de centre, que pren cos amb la implicació
diària del claustre de professors i de la
resta de personal de serveis de l’escola.
L’aprenentatge d’idiomes
El projecte pedagògic de l’escola vertebra
l’aprenentatge dels diferents idiomes. Entenent l’adquisició de la llengua anglesa com
una necessitat de futur i partint de la premissa que l’exposició és la millor eina, l’escola
ha organitzat el seu currículum augmentant
el nombre d’hores d’anglès i en anglès al
llarg de les diferents etapes educatives amb
l’objectiu d’assolir que el 30% del total de
matèries tinguin com a llengua vehicular
l’anglès. Per poder aconseguir-ho tenim fixes
en plantilla mestres nadius que ens ajuden a
millorar l’expressió.
La consecució d’aquest projecte d’escola multilingüe ve acompanyada de
la participació en programes d’àmbit
europeu com l’Etwinning al cicle superior d’Educació Primària, en el marc
del qual l’escola va estar guardonada
amb el segell de qualitat del Ministeri
d’Educació i Ciència, o d’intercanvi amb
altres escoles, com ara el que realitzen
els alumnes de 3r d’ESO amb la Stadtteilschulebergedorf d’Hamburg des de fa
ja quatre anys per millorar l’aprenentatge
de l’alemany. En acabar l’últim curs de
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l’ESO, presentem els nostres alumnes
a les proves oficials per a l’obtenció del
certificat d’anglès B1 segons el MERC.
L’escola valora l’aprenentatge de les llengües
com a pont per a l’entesa i eina de futur; en
aquest sentit, també porta a terme un programa pioner a Catalunya que introdueix
obligatòriament l’aprenentatge del xinès des
de l’educació infantil fins a la primària. A
l’ESO, l’alemany esdevé la segona llengua
estrangera en oferta.
Valors essencials
L’excel·lència en els resultats dels nostres
alumnes tant en proves internes com
externes sempre ha estat un objectiu essencial de la nostra escola. Els diferents
plans lector, matemàtic i d’expressió són
alguns dels nostres senyals d’identitat.
Tanmateix, el projecte pedagògic de l’escola també recull com a objectiu essencial el treball en valors per tal de fer dels
nostres alumnes persones preparades
per a la convivència dins i fora de l’aula.
Aquesta tasca l’assumeixen com a pròpia
tots el docents des de les diferents matèries i etapes de manera coordinada per
fer que el nostre alumnat desenvolupi
l’esperit crític i col·laborador des de la
responsabilitat i el respecte. Anualment
ens proposem un Eix que ens ajuda en
aquesta tasca i que enguany ens embarcarà en un viatge per la Mediterrània
sota el lema Mare Nostrum.
Per altra banda, es programen des
d’Educació en Valors i Acció Tutorial
diferents conferències i tallers d’educació
cívica, viària, ambiental i per a la salut,
que complementen la tasca realitzada
a nivell d’aula pels tutors. De manera
similar, la Jornada de Cooperació i el
programa de Padrins de Lectura en
anglès i català són altres exemples de

treball entre etapes que fomenten la
generositat i reforcen l’altruisme.
El treball en valors és igualment present
i significatiu en totes aquelles activitats
que es realitzen fora de l’escola, bé es
tracti d’una sortida al teatre, el viatge
de fi de curs de 4t d’ESO o la recollida
d’aliments per a la parròquia del barri.
Atenció individualitzada
L’escola disposa d’un gabinet psicopedagògic permanent que assessora les famílies
i l’equip docent per tal d’oferir una atenció
individualitzada sensible amb la diversitat
entre l’alumnat. Aquesta col·laboració preveu
proves col·lectives de caire cognitiu i orientador, exploracions individuals i l’elaboració de
plans d’acollida i plans individualitzats, així
com d’un programa de recuperació i reforç
que té com a objectiu atendre l’alumnat que
presenta alguna dificultat en l’assoliment dels
aprenentatges bàsics i així prevenir el fracàs
escolar. Els bons resultats obtinguts, tant en
proves Diagnòstiques com de Competències
Bàsiques, han permès la seva consolidació
des del cicle inicial fins a l’educació secundària pel que fa a les matèries instrumentals
de matemàtiques, català i anglès.
Tecnologia
En un món cada cop més tecnològic,
les nostres aules integren l’ús de diferents plataformes virtuals, el suport de
les tauletes, els ordinadors portàtils i els
dispositius mòbils. La tecnologia digital
es converteix en una eina de gestió i
comunicació i un recurs pedagògic per a
tota la comunitat educativa. Els nostres
alumnes aprenen a tractar la informació
mitjançant les diferents eines digitals
des del cicle mitjà a la matèria complemèntaria d’Aula Digital. A 4t d’ESO,
els alumnes dissenyen i programen diferents
aplicacions per a dispositius mòbils a Inves-

tigació Digital. Paral·lelament, la ludificació
mitjançant diferents aplicacions al llarg de
totes les etapes educatives esdevé una estratègia molt motivadora per dinamitzar
els aprenentatges.
Relació entre la família i l’escola
Partint de la consideració que una bona relació de confiança i respecte família-escola és
vital per tal de desenvolupar el nostre projecte pedagògic i assolir la formació integral dels
nostres alumnes, disposem d’una Intranet
per a famílies des d’on és possible posar-se
en contacte amb el tutor a través del servei
de missatgeria, i on, a més a més, disposen
d’un repositori de totes les comunicacions
mensuals que s’envien amb les activitats previstes i altres notícies d’interès. En aquest
mateix sentit, l’escola organitza un seguit de
tallers i conferències per tal d’acompanyar
les famílies en la tasca d’educar el fills dins
l’àmbit familiar. Aquesta voluntat de treball
conjunt i basat en la confiança ha portat ja
la tercera generació d’alumnes a les aules de
la Llar de l’escola.
Instal·lacions i serveis
L’escola ofereix aules ben il·luminades, àmplies, amb senyal Wi-Fi i projector, accessibles
per a les persones amb mobilitat reduïda. Cal
destacar una sala d’actes on se celebren festivals com ara Santa Cecília, Caramelles, Sant
Jordi o les festes de graduació i promoció
dels alumnes de P5, 6è i 4t d’ESO. Des de
l’any passat, també disposem d’un hort urbà
i tot just acabem d’estrenar un rocòdrom que
possibilita el treball de la psicomotricitat i el
desenvolupament de la lateralitat.
L’escola disposa de menjador i ofereix
un ampli ventall d’activitats extraescolars
que comprenen des de manualitats en
anglès fins a iniciació esportiva o piano.
A més, hi ha servei d’acollida tant al
matí com a la tarda. g
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Una escola del segle XXI

Escola Túrbula
Redacció

Escola Túrbula
Ctra. Mataró 26
08930 Sant Adrià de Besòs
933 815 955
www.escolaturbula.com
info@turbula.es

A

punt d’arribar als 60 anys,
l’Escola Túrbula té una dilatada història en la qual la
prospectiva, la recerca i la
innovació orientades a la millora en
la formació integral dels nostres alumnes han estat una constant. Durant
tots aquests anys, hem anat introduint
canvis, reorientacions i novetats en tots
els àmbits del procés d’ensenyamentaprenentatge que ens han ajudat a
mantenir uns resultats acadèmics per
sobre de la mitjana (Pisa, Competències bàsiques, etc.).
Moltes coses han canviat a Túrbula
respecte d’aquella escola tradicional de
fa anys, però continua acompanyant els
seus alumnes per obtenir bons resultats
i perquè aconsegueixin assolir els seus
objectius.
Canvis al nostre entorn: famílies i
societat
La societat ha canviat molt en els
darrers anys. Només cal donar un cop
d’ull a la tecnologia, les estructures
familiars, les relacions laborals, etc.
per comprovar-ho. La incertesa d’un
futur líquid fa qüestionar què és allò
que ajudarà d’una manera més efectiva

els nostres alumnes a desenvolupar-se
en la societat del futur. Sembla que
hi ha consens en que les habilitats i
coneixements que eren garantia d’èxit
en la nostra societat de fa vint o trenta
anys avui en dia (i més en el futur) no
asseguren l’estabilitat que tots necessitem per plantejar-nos una vida equilibrada i feliç. Per tant, cal replantejar
de manera global el paper de l’escola.
La resposta del món educatiu
Tota la societat coincideix que l’Escola ha de liderar una resposta enfront d’aquest profund canvi, ja que
es replantegen totes les estructures
que conformen la nostra vida. Aquesta
resposta es materialitza en una manera
diferent d’enfocar la vida escolar, en
la qual es qüestionen d’una manera
radical el paper de l’Escola i diversos
aspectes que semblaven “intocables”
com l’avaluació, el paper dels llibres
de text, els deures, etc. És en aquest
context on apareix el concepte “escola
innovadora”.
Repensem què som i què volem ser
Quan pensàvem com havia de ser l’Escola Túrbula que acompanyés els nostres fills durant aquests anys de vida

escolar, eren els canvis metodològics
els que es plantejaven inicialment. No
obstant això, aquests canvis metodològics portaven aparellats, de manera
inevitable, canvis en l’organització i els
processos, la tecnologia, els espais i el
model de relacions al si de l’Escola.
Per tant, si volíem acompanyar aquest
canvi d’una manera coherent, orientada i en la qual tots podíem aportar el
millor, calia fer una revisió profunda
del Projecte Educatiu de Centre, que
inclogués revisar els nostres ideals recollits a la nostra missió, visió, valors i
el perfil de sortida de l’alumne.
Procés participatiu
Vam encetar un procés en el qual tots
teníem un paper important i per això
es va planificar la participació, mitjançant enquestes, focus groups, open
spaces, etc., dels diferents actors de
l’escola: titularitat, famílies, alumnes,
docents i PAS i equip directiu.
Canvis a l’organització: metodologies
i nous enfocaments
La nostra escola va plantejar canvis en
la metodologia inspirats en la Neurodidàctica, que aporta bases sòlides
sobre l’enfocament de l’aprenentatge

•
Els idiomes. A banda de la seva
aportació al desenvolupament neuronal
dels alumnes, l’aprenentatge d’idiomes
és la porta d’accés a la participació en
la internacionalització de l’ensenyament i la globalització de la societat.
•
Temes com els deures, el paper
dels llibres i l’avaluació es redefineixen per millorar la seva incidència en
el procés d’aprenentatge dels nostres
alumnes.
El paper de les famílies
Amb els pares i mares estem facilitant una
comunicació més fluïda i freqüent, ja que
la vida escolar està promovent entorns
d’aprenentatge basats en la realitat que les
famílies sovint hauran d’alimentar. També
és important el paper de les famílies en
promoure aspectes que des de l’escola s’impulsen com a elements molt importants en
el desenvolupament dels nostres alumnes,
com ara el descans, la nutrició, l’esport, la
higiene o l’organització del temps lliure.
El projecte de centre. Control i avaluació
Tots aquests canvis i nous enfocaments
de la vida escolar impliquen la revisió
del projecte de centre i l’establiment,
entre altres coses, de sistemes amb
eines i indicadors que ens permetin
valorar la incidència dels canvis en els
resultats de l’escola.

i la vida a l’escola dels alumnes i sobre
les quals es pot construir la transformació de l’escola.
Per això, ara, parlem de nous aspectes
en la vida escolar:
•
L’alumne és el centre de tot plegat. Les seves opinions i inquietuds
s’han de tenir en compte en els aspectes organitzatius.
•
Les emocions. El paper de les
emocions és clau: són la porta d’entrada principal de l’aprenentatge. Hem
de treballar les emocions -individuals
i grupals- d’una manera consistent.
•
La memòria. Treballar la memòria
no ha de ser un objectiu en si mateix.

S’ha de treballar com una ajuda molt
important per a l’aprenentatge.
•
Treball col·laboratiu / per projectes. Els equips docents han de plantejar entorns d’aprenentatge significatiu
globals en què cada alumne es desenvolupi d’acord amb la seva individualitat, amb assumpció freqüent de rols
diferents i reptes que l’ajudin a créixer.
•
Els espais. Els horaris. La tecnologia. L’organització dels espais i
els horaris ha de ser més flexible. La
quadrícula de matèries perd sentit en
un treball globalitzat i la tecnologia
(els ordinadors i els dispositius mòbils) s’integra com un recurs que s’ha
d’utilitzar d’una manera coherent allà
on pugui aportar més.

Escola inclusiva
La inclusivitat a Túrbula continua sent
una de les seves característiques més valuoses. Per això continuem fent que a la
nostra escola tothom se senti valorat i
ajudat. Túrbula és una escola on tothom
se sent important.
La formació
Aquest camí no el fem sols, per això
hem posat en marxa un intens programa
de formació i acompanyament a mitjà
termini liderat per experts de Niuco i
OTBInnova que ens ajuda a controlar
tot el procés i garantir-ne l’èxit.
Túrbula és una escola on la recerca i
la prospectiva segueixen sent elements
clau en la millora permanent; una escola rigorosa i exigent però, alhora,
dinàmica i oberta. De ben segur que
tots volem ser-hi. g

25

LES NOSTRES ESCOLES

FAPEL

26

FAPEL

RECOMANACIONS

Llibres i webs
La mejor medalla: su educación: cómo educar a tu hijo con
el deporte
Autor: Francisco Castaño Mena
Editorial: Grijalbo
La educación está en pleno proceso de
innovación. El respeto, la creatividad,

Valores de oro
Autora: Cristina Nuñez Pereira
Editorial: Palabras Aladas
«Valores de oro» aprovecha el interés de
las niñas y de los niños que se sienten
atraídos por el fútbol para enseñarles el

Prohibido gritar : el valor del deporte en la educación
Autores: Juan José Mateo Ruiz-Gálvez
y Maira Cabrini
Editorial: Turpial
Triturar al rival. Ganar. Convertirse en
un campeón invencible. Prohibido gritar reúne a diez deportistas de élite para

Actitudes, valores y normas en
la educación física y el deporte
Autoras: María Prat Grau y Susanna
Soler Prat
Editorial: Inde
Partiendo de la reflexión sobre el tratamiento de los valores en la educación
física y el deporte, se ofrecen propuestas

Educación en valores a través
del deporte: guía práctica
Autor: Antonio Sánchez Pato
Editorial: Wanceulen
El objetivo es desarrollar una cultura de la no violencia “que ayude a
las personas a desvelar críticamente la realidad, a situarse ante ella,
a resolver los conflictos de forma
no violenta, y que, en definitiva, fa-

el trabajo en equipo, la empatía y la interacción con la sociedad son el mejor camino para completar las enseñanzas
de las asignaturas tradicionales, pero no debemos olvidar la
importancia del deporte en la formación de nuestros hijos. A
través de la práctica del deporte, ya sea individual o en grupo,
además de ganar en salud conseguimos, de forma práctica,
transmitir valores y buenos hábitos que completan el desarrollo de nuestros hijos. g
significado y la utilidad de 22 cualidades, como la paciencia, la
constancia o la creatividad. Así que se habla de mucho más que
de ese deporte. El libro, en su parte anecdótica, se centra en la
infancia de once personas que soñaron con ser grandes jugadores
y cuenta detalles curiosos, sorprendentes e inspiradores sobre esa
etapa de sus vidas (a cada uno se le han asociado dos cualidades). g
explicar que esas tres metas son las menos importantes en la
formación de un niño deportista. En los recuerdos de los protagonistas descubrimos los secretos mejor guardados de una
decena de carreras legendarias. Su teoría: que el deporte es
una gran escuela de valores para un adolescente. Vicente del
Bosque, Toni Nadal, Theresa Zabell, Edurne Pasaban, Enhamed Enhamed, Nina Zhivanevskaya, Carlos Sainz, Joan
Lino Martínez, Almudena Cid y Pepu Hernández lo han
ganado todo. g
prácticas y recursos útiles para la intervención educativa. La obra
se estructura en dos partes. En la primera parte se analiza la importancia de las actitudes y los valores en la formación de la persona,
partiendo sobre todo de las aportaciones de psicólogos, pedagogos
y otros profesionales del mundo de la educación que durante años
se han dedicado al estudio y la reflexión de la educación en valores.
La segunda parte del libro constituye una propuesta práctica para
abordar una educación en valores utilizando el juego, la actividad
física y el deporte como un tema transversal. g
vorezca su desarrollo personal y el de los demás en una
dirección positiva” (Mosquera, Lera y Sánchez, 2000. p
9). Esto es así porque en los distintos ámbitos (con la
familia, los amigos, en la escuela, en el deporte, etc.) de la
vida diaria se producen conductas contrarias a una educación para la no violencia. La educación para la no violencia se opone al concepto de violencia, a la que define
como aquello que obstaculiza la autorrealización humana
(satisfacción de las necesidades básicas, materiales y no
materiales). g

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

