Revista oficial de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya
Núm. 31 - Novembre 2019

El futur de la concertada
EN PORTADA

inclusió

Quin és el futur de
l’educació concertada?

Entrevistem
Ignasi Puigdellívol

LES NOSTRES ESCOLES

Projectes educatius
a les aules

PROJECTES EDUCATIUS DESENVOLUPATS EN LA FRANJA HORÀRIA DEL MIGDIA ESCOLAR

Ametller Origen Escoles som més que un servei de menjador escolar.
Promovem hàbits de vida saludables entre els infants i oferim menús variats
i equilibrats amb productes frescos de temporada.

Contacta’ns a: menjadorsescolars@ametllerorigen.cat

menjadorsescolars.ametllerorigen.cat

Tornem a fer una crida al
sentit comú

Sumari

03
04

12
15
17
21

Editorial
- Quan parlem d’escoles, la
pluralitat és riquesa
En portada
- Parlem de finançament i
llibertat
- Quin és el futur de l’educació
concertada? La demanda social
a debat
- Els polítics opinen: infrafinançament i educació
Inclusió
- Entrevista a Ignasi Puigdellívol

L’educació és notícia
- ‘Generació Z’ i orientació universitària: canvis i reptes

J

a ens han dit de quin mal hem de
morir: escanyament de la concertada a través de la planificació i el
finançament insuficient.

El departament ja està preparant dos
decrets que seran la punta de llança per
destrossar la pluralitat, la diversitat i la
llibertat.
Amb l’excusa de l’equitat i de lluitar
contra la segregació escolar, en lloc
d’atacar les causes reals del problema,
només posen pedaços que els donin aire
fins a les eleccions. En lloc de proposar
de manera valenta un finançament adient de tot el sistema, que és el veritable
problema, sembla que volen proposar
que siguin ells, l’administració, els que
decideixin qui té dret i qui no a triar escola, a planificar perjudicant la iniciativa social, a imposar un model que sobre
el paper pot semblar bonic, però que,
en la nostra opinió, trinxarà el Servei
d’Educació de Catalunya. Aquest serà
el seu llegat.

Activitats Fapel
- Èxit d’assistència als Fapel Uday Planificar per perjudicar la iniciativa
del 2019
social és injust i maldestre. La postveritat ha pres la política fa temps, i
l’excusa de la segregació escolar no pot
Les nostres escoles
justificar aquest comportament.Hem
- Hamelin-Laie International
de lluitar plegats contra ella, fer tot
School
allò que es pugui per donar la millor
- Escola Estel
situació social, econòmica i d’educació
- Highlands School
a tots els infants. Però no en contra de
- Institució Turó
ningú, sinó a favor dels més desafa- Col·legi Bell-lloc
vorits i de qui ja està, des de fa molts
- Escollir el millor per als nostres
anys, prestant un servei d’educació de
fills: les famílies responen
qualitat en condicions injustes per un
infrafinançament evident. També proposen saltar-se les declaracions de drets
humans, les lleis i les sentències. No és
poca cosa.

Negar el finançament a les escoles
d’educació diferenciada va en contra de
la llei i del sentit comú. Encara que un
cert relat a Twitter (el món “real”, ja ho
saben...) els doni una mica de suport, la
realitat és que milers i milers de famílies
trien el que volen a dreta llei. La realitat
no desapareix per decret. Bé, als països
totalitaris s’intenta.
I les declaracions de la Ministra en
funcions Celaá han vingut a ser la gota
que vessa el got. No és només manca
d’empatia amb el sector que educa gairebé el 30% de l’educació a tot l’Estat,
sinó el desafiament descarat amb arguments fora de lloc des del punt de
vista constitucional i de sentit comú; i
en comptes de donar suport, qüestiona
la llibertat dels pares i mares a triar escola. El que han de fer en lloc d’això és
incrementar el mòdul de sous i despeses fins a fer realment gratuïta la plaça
escolar. Si no se’l sap, està a l’Annex 4
dels pressupostos.
Per tot plegat, tornem a fer una crida
al sentit comú. I també a ser conscients
que el debat que es farà les pròximes
setmanes no és trivial. Ens hi juguem
molt com a societat. No només l’escola
concertada, sinó les persones que estimen la seva llibertat i que volen per als
seus fills un ensenyament de qualitat,
que els permeti ser millors persones i
millors ciutadans, aquí i arreu, triïn el
que triïn. No es tracta de “competir”, es
tracta de “ser” millors. I sense llibertat
mai ho podrem ser. g
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Parlem de finançament i llibertat
Redacció

A

Catalunya tenim un veritable
problema. Els nostres polítics
ens diuen què és el més important per a un país com el
nostre, però no tenen voluntat real de
fer el que cal.
Diuen, diuen, diuen... deia un President. Però de fer, ben poca cosa.
Si l’educació és sempre el més preuat per al nostre país, per què no fan
gairebé res per posar-la al centre? Per
què emboliquen la troca amb pedaços?
Perquè treuen temes urgents i no importants cada cop que obren la boca?
Potser sí, que darrerament s’ha plantejat per part de la comunitat educativa un greu problema. I ens hi hem
posat sense dubtar-hi.
Fa quatre anys que des de la Fapel en
parlem, però no semblava important: la
clau és el finançament del sistema. Vam
fer esforços per tractar el tema, i tot eren

pegues. Ha hagut de ser el Síndic de
Greuges el que, amb els informes sobre
la segregació escolar, ha posat damunt
de la taula el tema de debò.
Cal dir-ho alt i clar: el principal problema de la segregació escolar rau en
la manca de finançament adient a tot
el sistema. Per descomptat, a la concertada, a qui es té prestant un servei
d’educació de Catalunya, se li reclama
prestar-lo amb qualitat, amb transparència, amb igualtat, amb equitat...
però no se’l finança com correspon i, a
més, se’l criminalitza.
Per moltes anàlisis, aproximacions o
estudis que es facin, ni tan sols sabem
què costa una plaça escolar, que sembla el quart secret de Fàtima. Mai serà
“oficial” fins que el Departament ho
digui.
Cal finançar amb equitat tot el sistema.
I això vol dir que tots els alumnes de
Catalunya han de poder tenir una plaça

gratuïta que els seus pares hagin triat. I
això vol dir que sempre hi haurà centres
o alumnes que necessitin encara més
recursos per poder prestar el servei amb
qualitat i amb equitat. És ben senzill,
però manca la voluntat política. De diners, n’hi ha pel que es vol.
Els que es queixen que ens volen obedients, ens volen obedients: “només
tindràs finançament si fas el que arbitràriament jo digui”. I la llibertat dels
pares i mares? No ens cansarem de
dir-ho: cal equitat i llibertat, i un bon
finançament que les garanteixi. Fora
d’això, tornem a la ideologització de
l’ensenyament, a culpar la concertada
de tots els mals i a menystenir unilateralment una part molt important del
servei d’educació de Catalunya.
Necessitem una escola pública i concertada plural, diversa, rica, innovadora, de qualitat, ben finançada. Sense
cognoms, sense discriminacions, sense
excuses. g

Quin és el futur de l’educació
concertada? La demanda social a debat
Juan J. Guardia Hernández, Professor de Dret Administratiu Universitat Abat Oliba CEU

A

Niall FERGUSON (Glasgow,
1964), professor de la Universitat de Harvard i de la de Stanford, és, probablement, un dels
intel·lectuals més influents en l’actualitat
al món anglosaxó. L’any 2012 va publicar
una de les seves monografies més populars, titulada The great degeneration: how
institutions decay and economies die. Es
tracta d’un assaig brillant sobre la prosperitat de les nacions i les causes de la
seva decadència.
Ferguson manté que nombrosos països
d’Occident han iniciat una lenta decadència per l’estancament dels quatre
pilars sobre els quals, en la seva opinió,

s’ha sustentat el progrés: democràcia,
economia de lliure mercat, imperi de
la llei i societat civil. En aquest sentit,
en referir-se a aquest últim “pilar”, diagnostica que l’afebliment del capital
social i l’insatisfactori rendiment acadèmic en moltes societats desenvolupades, entre moltes altres causes, tenen
origen en el quasi monopoli estatal en
el món educatiu no universitari. Arriba a afirmar, no sense certa polèmica,
que «el problema és que els proveïdors
monopolistes de l’ensenyament públic
sofreixen els mateixos problemes que
afligeixen els proveïdors monopolistes
del que sigui: la qualitat disminueix a
causa de la falta de competència i el su-

breptici poder dels interessos creats dels
productors».
És cert que durant aproximadament
100 anys l’expansió de l’ensenyament
estatal va ser una política encertada. Ara
bé, avui és necessari reconèixer els límits
de les polítiques monopolistes en l’ensenyament, especialment per a aquelles
societats que fa ja temps que van aconseguir l’alfabetització massiva.
Aquest autor escocès, amb encert,
assenyala que els països intel·ligents
estan allunyant-se del monopoli educatiu de l’Estat i permetent a la societat civil assumir més protagonisme en

l’ensenyament. Per això acudeix als reeixits exemples de lluita contra el fracàs
escolar de les charter schools dels Estats
Units d’Amèrica, o a les innovacions
educatives de les kunskapsskolan sueques, en les quals la iniciativa social rep
fons públics per sostenir-se. En aquest
context, cal preguntar-se avui quina és
la situació d’Espanya en aquest punt.
El nostre model educatiu de sosteniment econòmic públic dels centres docents no universitaris d’iniciativa social
compleix 35 anys l’any 2020. Amb les
seves llums i ombres, ha permès l’existència d’una oferta educativa plural i de
qualitat. Ara bé, a ningú se li escapa que
l’educació concertada està amenaçada
per diferents fronts: el repte demogràfic, el perenne infrafinançament de les
administracions educatives i la defensa
del caràcter propi enfront de col·lectius
i poders públics, d’entre altres.
Pel que fa estrictament al sosteniment
econòmic, la veritat és que s’ha mantingut una estranya línia continuista des de
1985. Vegem-ho sintèticament:
El sistema actual té origen en l’art. 27
de la vigent Constitució Espanyola de
1978 (CE) i en el seu desenvolupament
legal realitzat el 1985, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació (d’ara endavant
LODE).

L’educació concerta-

da està amenaçada per

diferents fronts: el repte
demogràfic, el perenne

infrafinançament i la defensa del caràcter propi
enfront de col·lectius i
poders públics.

El citat art. 27 CE és, probablement, un
dels articles més polèmics en les Corts
Constituents. El punt de discòrdia el va
constituir el número 9, que afirma en
la versió definitiva: “Els poders públics

5

EN PORTADA

FAPEL

ajudaran els centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi”.
Com cal interpretar l’expressió “ajudaran els centres docents”? Una primera
resposta és que el temps verbal empleat
(“ajudaran”) sembla indicar que estem
davant un mandat, no una mera possibilitat. Si això és així, quin desenvolupament ha fet el legislador espanyol del
citat art. 27.9 CE?
El legislador hi ha donat dues solucions. Una primera, efímera i que no va
arribar a implantar-se, que pretenia finançar la demanda educativa (és a dir,
les famílies). I una segona, que, finalment, és la que s’ha establert i perdura
fins avui, que finança l’oferta educativa
(els centres docents).
La primera plasmació de l’art. 27.9 CE
se sol denominar a Espanya, amb més o
menys fortuna, xec escolar. Havia de ser
la solució del govern d’Adolfo Suárez
González en la I Legislatura (19791982), que, no obstant això, les circumstàncies polítiques adverses van impedir
portar a la pràctica.
El desenvolupament definitiu va ser
realitzat amb posterioritat pel govern
de Felipe González Márquez (II Legislatura 1982-1986), i es va articular
d’una manera molt diferent. La tècnica jurídica emprada es va denominar concert escolar, i es va inspirar en
dos precedents: la llei Debré, de 31 de
desembre de 1959, aprovada durant
el govern del general De Gaulle a
França, i en la franquista Llei general

d’educació de 1970, coneguda com a
llei Villar-Palasí, en honor del catedràtic de Dret Administratiu, del qual
es pot afirmar que va ser-ne l’autor
intel·lectual.
És bastant desconegut que el nervi del
concert educatiu, en realitat, es troba
en un reglament, no en una llei. En
concret, al Decret 2377/1985, de 18 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, una norma que, sorprenentment, mai ha estat reformada.
Sigui com sigui, el marc normatiu
ha deixat un marge de discrecionalitat administrativa que ha permès
polítiques públiques educatives molt
diferents en els diferents territoris
d’Espanya. A tall d’exemple, podem
remarcar algunes xifres de la distribució de l’alumnat no universitari per
titularitat/finançament i comunitat
autònoma el curs 2016-2017:
- País Basc: 50,8 % en centres docents
públics, 48,4 % en centres docents concertats, i 0,8 % en centres docents privats no concertats.
- Madrid: 54,3 % en centres docents
públics, 30,1 % en centres docents concertats, i 15,6 % en centres docents privats no concertats.
- Andalusia: 74,3 % en centres docents
públics, 20,4 % en centres docents concertats, i 5,3 % en centres docents privats no concertats.
- Castella-la Manxa: 81,1 % en centres
docents públics, 15,2 % en centres docents concertats, i 3,7 % en centres docents privats no concertats.
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dit, de la motivació última de la denegació de concerts.

Els tribunals han trobat
moltes dificultats tècniques per fer un control

rigorós de les denegacions
de petició de concerts o,

més ben dit, de la motivació última de la denegació
de concerts.

L’explicació d’uns percentatges tan dispars en uns territoris tan pròxims des
de tots els punts de vista (geogràfic, cultural, de marc constitucional i legal) no
respon a una menor demanda social de
l’ensenyament concertat en algunes comunitats autònomes respecte a unes altres. Al meu parer, respon a consideracions d’oportunitat en les administracions
educatives de les comunitats autònomes.
Aquesta dependència de les preferències ideològiques en les administracions
ha trobat dificultats a l’hora de ser controlada judicialment. En termes jurídics, els poders públics sempre defensen
la validesa de la planificació educativa
realitzada per les mateixes comunitats
autònomes enfront de les demandes de
les famílies. Les raons que esgrimeixen
sobre la prevalença normativa d’aquesta
planificació pública solen reduir-se a la
denominada discrecionalitat administrativa. Malauradament, els tribunals
han trobat moltes dificultats tècniques
per fer un control rigorós de les denegacions de petició de concerts o, més ben

En aquest punt, la Llei orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa (LOMCE) va introduir una tímida clàusula inexistent fins
al moment en l’art. 109.2 LOE. S’hi va
afegir que, a l’hora de planificar l’oferta
de places, s’ha de prendre en consideració, entre altres raons, la demanda social.
El legislador, en emprar aquest concepte jurídic indeterminat (“demanda
social”), commina les administracions
educatives a tenir en compte, entre altres elements, les preferències de les famílies a l’hora de construir un nou col·
legi governamental, concertar-ne un
de la iniciativa social, o mantenir-ne
o ampliar-ne un de ja subscrit. I, correlativament, apodera els pares —per
dir-ho així— a l’hora de triar centre
educatiu, o d’impugnar davant els tribunals una planificació educativa que
eludeixi arbitràriament una demanda
social verificada.
No obstant això, la inèrcia administrativa és molt accentuada. Si, per regla general, en 35 anys la planificació
educativa pública ha prevalgut a l’hora
de concertar nous col·legis o ampliar
concerts ja subscrits, aquesta reforma
de la LOE no modificarà per si sola
el comportament de l’administració
educativa.
Ara bé, segons el meu parer, la constatació d’aquesta inèrcia no ha de
portar al desànim als qui entenguin
conculcats els seus drets. Cal no oblidar que en un estat de dret hi ha altres
poders públics diferents de l’executiu
estatal o els autonòmics. En efecte, el
sintagma demanda social dota els tribunals del contenciós administratiu
d’una “arma” —si és legítim expressar-se en aquests termes—, de la qual
no es disposava amb precedència. Ara
els ciutadans poden invocar davant
els tribunals la repetida “demanda
social” per controlar la discrecionalitat administrativa.
D’alguna manera, aquesta via és per
on va transitar en el seu moment l’escola no governamental francesa davant els repetits intents administratius
i legislatius de suprimir la citada llei

Debré, o de restringir el finançament
públic a l’escola no estatal únicament a
aquells llocs on l’oferta estatal francesa
fos insuficient. En diverses ocasions,
tant el prestigiós Conseil d’Êtat com
el Conseil Constitutionnel han avalat
el finançament públic de l’ensenyament
d’iniciativa social, i que aquesta oferta
educativa no és subsidiària de l’estatal.
Certament, a això han contribuït també
les extraordinàries mobilitzacions socials que han estat capaces de suscitar l’escola francesa no governamental en les
successives controvèrsies amb l’Estat.

El marc normatiu ha deixat un marge de discre-

cionalitat administrativa

que ha permès polítiques

públiques educatives molt
diferents en els diferents
territoris d’Espanya.

La veritat és que avui ens trobem en una
tessitura anàloga a la que les famílies franceses han viscut al llarg de les últimes dècades, tenint en compte que els detractors
de la inclusió de la “demanda social” a la
LOE opinen que aquest criteri atempta
contra l’equitat educativa i l’educació inclusiva. Per això s’entén bé que en el —
malmès— projecte de llei de reforma de la
LOE de la legislatura passada se suprimís
expressament aquesta locució, i s’afirmés
davant els mitjans de comunicació que
l’educació concertada havia de ser subsidiària de l’oferta estatal.
Ferguson finalitza les seves consideracions sobre la societat civil proposant una combinació d’institucions
educatives estatals i no estatals en
competència significativa. Al meu
entendre, la inclusió de la “demanda social” en la legislació educativa
constitueix un petit assoliment que
val la pena defensar, tant per una
tutela real de la llibertat d’ensenyament de les famílies, com per aconseguir un sistema educatiu que aspiri
a l’excel·lència. I això, com ens han
ensenyat les famílies franceses, tant
als tribunals com als carrers.
g

Els polítics opinen: infrafinançament
i educació
Redacció

De Convergència Democràtica de Catalunya - Debat de Política General - Parlament de Catalunya, CC BY 2.0, http://bit.ly/33FVKv9

E

stem en un moment crucial. El Departament està elaborant normatives que pretenen laminar la llibertat d’elecció
de les famílies. El finançament de tot el sistema no es vol resoldre des del Govern i, a més, s’atia un debat estèril
entre l’escola de titularitat pública i la concertada, que tot i pertànyer al Servei d’Educació de Catalunya i permanentment compromesa amb el servei d’interès públic d’educació, se’n pretén la subsidiarietat. Per això hem
volgut copsar l’opinió dels nostres representants la Parlament de Catalunya. De les respostes clares, i de les no respostes,
podem fer-nos cabal del panorama.
g

ELS POLÍTICS RESPONEN
1. ¿Què n’opina sobre l’infrafinan2. ¿Quina és la seva opinió sobre
3. ¿Creu possible que treballem
çament del Servei d’Educació de
el que diuen els articles 26.3 de
en direcció cap a l’eliminació de
Catalunya, especialment pel que
la DUDH i el 14.3 de la Carta dels la segregació escolar sense incidir
fa a l’impacte en els pares i mares
drets fonamentals de la UE, en
abans en les polítiques de finanque opten (o no poden optar!) per relació a que els pares tindran el
çament de l’ensenyament, i les
la d’iniciativa social, concertada? dret preferent a triar l’educació que laborals, socials i urbanístiques?
han de rebre els seus fills, segons
les seves conviccions filosòfiques,
religioses i pedagògiques?
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Bernat Solé i Barril (Grup Parlamentari Republicà)

1.

Encara queda camí a recórrer per a donar compliment al que estableix la LEC. En referència a la concertada, en
aquests moments i a partir de la signatura del pacte del síndic contra la segregació escolar s’està treballant en la determinació del cost de la plaça d’escolarització. Paral·lelament, el departament està treballant en un decret que ha de
garantir el finançament adequat a totes les escoles que compleixin amb els criteris educatius fixats pel departament,
és a dir, complir amb el principi de coeducació mitjançant l’escolarització mixta i donar resposta a les necessitats
d’escolarització gratuïta del territori.

2.

El dret a triar l’educació que han de rebre els fills forma part dels drets fonamentals de la societat, de la mateixa manera que tot sistema educatiu públic ha de garantir l’educació de tots els fills d’aquelles famílies que així ho desitgin.

3.

És evident que l’eliminació de la segregació escolar passa, en bona part, per disposar d’un millor finançament, de la
mateixa manera que passa per una xarxa pública que garanteixi la cohesió social i l’equitat en tota la seva totalitat.

Esther Niubó (Partit Socialista de Catalunya)

1.

L’educació a Catalunya pateix un infrafinançament evident. La inversió pública que destina a educació el govern de la Generalitat és de les més baixes d’Europa (de l’ordre del 2.8% del PIB), i estem lluny del 6% que marcava com a objectiu pel 2017
la pròpia LEC. Tant és així que mentre la inversió pública en educació disminuïa en els darrers anys en gairebé un 20%, la
despesa de les famílies augmentava n més d’un 27%, la qual cosa pot explicar que Catalunya sigui de les CCAA on el nivell
de renda familiar més condiciona el rendiment acadèmic de l’alumnat, un indicador clau de la manca d’equitat del sistema.

2.

La legislació garanteix el dret a l’educació per a tothom, així com la llibertat de les famílies per elegir el projecte educatiu que desitgen pels seus fills/es. En aquest sentit, respectem aquesta llibertat d’elecció condicionada, això sí, a la
coresponsabilitat del conjunt de centres educatius amb el servei públic.

3.

L’infrafinançament públic del sistema educatiu condiciona enormement el repte de la lluita per l’equitat i contra la
segregació, que és indissociable a una millora de l’èxit educatiu de la societat en el seu conjunt. Per això considerem
imprescindible que el govern posi a disposició els recursos necessaris per garantir una escolarització equilibrada,
recuperar la coresponsabilitat en el finançament de l‘etapa 0-3 anys i per assegurar un model d’escola inclusiva.

Xavier Quinquillà (Diputat de JxCat)

1.

2.

Un dels factors principals de segregació escolar té a veure amb el cost d’escolarització. L’existència de quotes diferenciades
entre centres tant de la xarxa pública com la concertada, marca clarament la tria escolar per part de les famílies ja que no
totes poden assumir de la mateixa manera els costos derivats de l’escolarització en un centre o un altre. En aquest context,
les famílies socialment menys afavorides tenen menys oportunitats de triar escola. Un greuge que afecta a una part significativa de la xarxa pública i de forma més generalitzada a l’escola concertada on es paguen quotes més elevades, sobretot, per
compensar un finançament insuficient a través dels concerts que fa necessàries les aportacions econòmiques de les famílies
per garantir el funcionament ordinari dels centres. La creació d’una comissió d’estudi del cost de la plaça escolar, suposa un
pas important per determinar de forma transparent l’abast dels desequilibris econòmics i avançar cap a una plena gratuïtat
que trenqui les barreres econòmiques existents. Un element que esdevé clau per avançar cap a una corresponsabilització de
tot els sistema, públic i concertat, per abordar de forma real i efectiva la lluita contra la segregació escolar.
Els pares i les mares tenen la principal responsabilitat en l’educació dels seus fills i filles. Han de poder triar l’escola, i
per tant el consegüent projecte educatiu de centre, d’acord amb les seves conviccions més pregones. I s’han d’implicar
en aquest entorn d’ensenyament i aprenentatge, per garantir la màxima coherència en la tasca d’educar els fills i les filles.

3.

L’objectiu de la lluita contra la segregació escolar és, fonamentalment, vetllar perquè els centres escolars d’una mateixa
zona tinguin una composició social similar entre ells i equivalent a la del territori on s’ubiquen. L’escola ha de reflectir
la barreja social present al territori, un fet que ens obliga a cercar estratègies que permetin superar les barreres existents,
també l’econòmica, per tal de fer possible la necessària corresponsabilització. Ara bé, les causes de la segregació escolar
són complexes i van més enllà de la pròpia escola, ja que en bona mesura són un reflex de la segregació residencial. Per
tant, també és necessària la implementació de polítiques urbanístiques i socials amb la participació activa de les diverses
administracions, especialment els ens locals, per un abordatge integral del problema.

Partit Popular de Catalunya

1.

2.

3.

És cert que a Espanya les escoles concertades reben un finançament públic menor que les escoles de titularitat pública i que
aquest finançament no cobreix el cost real de la escolarització, per no parlar –que també tindria la seva importància- del cost
de les pròpies infraestructures educatives. No només no es cobreix el cost de la plaça sinó que hi ha, de forma periòdica, una
campanya de deslegitimació del donatius que fan les famílies i de la seva consideració fiscal. El nostre objectiu seria millorar
el finançament educatiu en general i dintre d’aquesta millora general crear les condicions per igualar el finançament de les
places entre les escoles de titularitat pública i concertades, ampliant aquest suport per baix –infantil- i per dalt –batxillerat-.
La justificació de la diversitat d’oferta educativa no ha de radicar en la menor despesa per les finances públiques dels concerts,
sinó en el reconeixement del valor de la diversitat educativa, que seria positiu també existís en els centres de titularitat pública,
amb més autonomia per definir projectes educatius. Tanmateix voldria valorar positivament el sistema del concert. No és
perfecte però dóna més llibertat que els models que existeixen la majoria dels Estats europeus, on hi ha menys finançament
públic dels centres escolars d’iniciativa social i tenen un menor percentatge d’alumnat.
Hem de partir del reconeixement que l’educació integral dels alumnes –que és molt més que la transmissió de coneixements- avui dia no es produeix només ni en la família ni en l’escola, sobre tot a partir del moment en que els nens
accedeixen a les possibilitats de les noves formes de comunicació. En cert sentit, aquests principis estan recollits en lleis
fetes en un món que ha canviat de forma irreversible. El principi general és que en les primeres etapes de la vida d’una
persona, el principal referent en la formació del caràcter, la personalitat i les virtuts, ha de ser primer la família, i que
l’escola ha de respectar les opcions de cada família. Això és cert i no es pot limitar només al dret a enviar els fills a una
escola concertada, doncs moltes famílies no poden permetre’s assumir el cost que no cobreix el finançament públic. Però,
per altra banda, hem de reconèixer que en una societat diversa i plural tenim que formar als joves per conviure amb
persones que tenen altres valors. Això no vol dir predicar el relativisme, sinó formar als futurs ciutadans per viure amb
els propis valors i conviure amb persones que poden tenir d’altres. Això és un exercici pedagògic que requereix molta
sensibilitat. No es tracta de confondre això amb la promoció des del currículum educatiu oficial d’una determinada
forma d’entendre l’home. Hem de diferenciar la formació cívica comuna –els valors mínims necessaris per la convivència
democràtica- que seria l’objecte legítim del currículum educatiu oficial, dels idearis filosòfics o antropològics particulars
que poden conviure en la nostra societat. Per això hem de vigilar que els currículums oficials no s’extralimitin i imposin
una forma d’entendre l’home i la seva realitat antropològica, com si una opció particular –religiosa o secular- fos la
comuna que han d’acceptar tots.
L’escola és un reflex de la societat en que actua. La temptació ideològica de les esquerres és igualar per baix.
Destrossar el que funciona en lloc d’apostar per abocar més recursos en les escoles –de titularitat pública
o social- on hi ha més alumnes de famílies amb menys recursos. Repartir alumnes sense més recursos no
és una solució sinó una forma de repartir el problema però no de donar solucions. No podem acceptar que
les escoles problemàtiques es converteixin en magatzems de nens i joves, on professors, alumnes i famílies
no tenen il·lusió. La segregació escolar té que veure amb la falta de recursos i d’ambició de les escoles que
es troben en els barris més complexos- I certament, no són acceptables les actuals taxes de fracàs escolar,
d’abandonament prematur o de baix rendiment en general que es concentren en aquests centres. La nostra
aposta és per millorar les oportunitats dels alumnes amb entorns familiars i socials més complexos. I això
no passa només per podar més recursos i més incentius als professionals que treballen amb aquests alumnes.
També exigeix un treball comunitari intens de què les famílies treballin en positiu a les escoles per donar
les millors oportunitats als seus fills. Aquestes centres el que necessiten és recursos i incentius pels seus
professionals, no demagògia populista.

9

EN PORTADA

FAPEL

FAPEL

EN PORTADA

10

Assumpció Laïlla i Jou (Grup Parlamentari Republicà)

1.

És una evidència que hi ha un infrafinançament sistèmic del Servei d’Educació a Catalunya que condiciona clarament no només l’economia de les escoles, sinó també -i sobretot-, l’economia familiar. La col·laboració necessària
per a garantir l’educació pública al nostre país que fan les famílies que opten per una escola concertada no ha de ser
l’excusa ni el motiu pel quan no es resolgui de manera progressiva el finançament educatiu.
La tria de les famílies per una escola o una altre ha de fer-se per criteris basats en el projecte educatiu, adequació per
a l’infant, proximitat a casa,... però no per criteris econòmics.

2.

Cada escola elabora el seu projecte educatiu, a partir d’uns valors, una manera de fer, una visió i una missió que els
fa únics, però que a la vegada, garanteix una educació de qualitat i d’acord amb la nostre societat. L’administració
pública el que ha de fer és garantir la qualitat d’aquest projecte educatiu de manera que els alumnes en surtin amb
els coneixements, habilitats, competències i valors necessaris per la vida que els espera, que els faci créixer com a
persones, amb uns valors socials que els impregnin com la solidaritat, el civisme, la cura del proïsme i el medi que els
envolta. Els pares i mares han de poder triar què volen pels seus fills i filles, i quina és l’escola que en la seva manera
de ser i de fer encaixa millor amb la seva família.

3.

Aquest tema és primordial: la segregació escolar no pot abordar-se només des de la perspectiva de l’educació si no
es treballa conjuntament en altres aspectes de la nostra vida. Perquè de fet, la segregació escolar és efecte més de
la segregació social que encara avui ens trobem a molts pobles i barris de les nostres ciutats. O treballem des de
la comunitat amb mesures laborals, socials, de salut, culturals i d’habitatge que acompanyin la feina que ja es fa en
molts casos des de les escoles, o aquest serà un problema que es tornarà endèmic.

Ramon Espadaler (Units per Avançar )

1.

2.

3.

El finançament de l’ensenyameny en el seu conjunt és inferior al que necessitariem com a país, tant di uo analitzem
des d’una perspectiva individual (pensant en el creixement personal dels infants i joves), com si ho mirem del punt
de vista del futur del conjunt del país (competitivitat). En aquest escenari de infrafinançament, l’escola concertada
pateix una doble penalització: la que deriva del problema general i la que l’afecta particilarment, com a conseqüència
de la insuficient dotació del concert. És evident que aquest fet acaba repercutint sobre les famílies que opten per
l’escola concertada, ja que han d’atendre una part de despeses que haurien de ser cobertes per l’Administració, des
de la lògica de Servei d’Educació. Aquesta insuficiencia en la pràctica acaba limitant el dret de les famílies a l’elecció
de centre, ja que la tria nobes fa en condicions d’igualtat, en el que es un clar perjudici per a l’escola concertada i pet
a la lliure creació de centres amb ideari. Una questió, aquesta darrera, imprescindible si el que volem es una societat
plural i veritablement lliure.
Estic radicalment d’acord en el que expressen aquests articles. Per entendre la profunditat del concepte, cal que
siguem plenament conscients que la responsabilitat primera respecte l’educació dels fills recau en llurs famílies, i no
pas en l’Estat o l’Administració, que es qui ha de posar els recursos i qui ha de crear el marc legal per fer-ho possible.
Respectar la llibertat de creació de centres amb ideari propi i atendre des de l’Administració les seves necessitats de
finançament es una condició necessaria per garantir a les famílies la lliure elecció de centre, que vol dir l’elecció de
l’educació d’acord amb rls principis, valors u creences de la propia famíla. D’això se’n diu, també, principi de subsidiarietat: cal que l’Admimistració respecti, deixi respirar i garanteixi la iniciativa social, ja que impedir-la, limitar-la
o condicionar-la està fora de lloc i atempta contra els drets recollits en els articles citats.
La lluita contra la segregació escolar requereix recursos materials i decisions polítiques, més enllà de les bones paraules
i bones intencions. Entre les decisions polítiques hi ha, com assenyaleu, un ventall de camps a treballar, ja que l’escola
per ella mateixa no pot afrontar un repte tan gran i tan just com aquest. Lamentablement, a Catalunya ens hem
quedat en el terreny de les bones intencions, atès que no s’aprecia ni una aposta clara per a un millor finançament
del conjunt del Servei d’Educació, ni cap actuació valenta en els altres ambits que assenyaleu.
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Descobreix totes les cobertures i
avantatges que els teus ﬁlls necessiten.
Assegurança de salut,
assegura al teu ﬁll des de
24,60 € / mes*:
- Programa de medicina preventiva.
- Diagnòstic precoç de la sordesa
infantil.
- Calendari oﬁcial de vacunes.
- Estudi dinàmic de la marxa.
- Vídeo trucada amb el pediatra.
- Telefarmàcia.
- Garantia bucodental ampliada*.

Carlos Moreno Van Der Donk
mvddcar@mapfre.com
689 030 251

Assegurança de vida:

Protegeix la formació dels teus ﬁlls a
través de la cobertura d’estudis MAPFRE
amb la teva assegurança de vida.

A més, ara quantes més
assegurances MAPFRE tingui
la teva família, més descomptes.

20
Fins un

*La tarifa és vigent ﬁns el 31/12/2019. Aquesta tarifa s’obté de la cotització sense descomptes de la tarifa SUPRA.
*Fins els 15 anys tot inclòs excepte ortodòncia que està boniﬁcada.

EN PORTADA

FAPEL

12

FAPEL

INCLUSIÓ

Entrevista amb Ignasi Puigdellívol, autor de «Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva».

“Cal desterrar la idea que l’educació
inclusiva és un tema d’especialistes”
Redacció

I

gnasi Puigdellívol Aguadé (Sabadell, 1954). Educador i professor en
diferents institucions vinculades a
l’educació especial des de 1972, a
l’actualitat és Catedràtic (EU) de Didàctica a la Universitat de Barcelona, on ha
estat degà de la Facultat de Formació del
Professorat. És investigador del Learning,
Media and social Interaction (LMI) de la
Universitat de Barcelona, on coordina el
“Grup de Treball sobre el Suport Educatiu a l’Escola Inclusiva”. El seu àmbit de
recerca se centra en l’Educació Inclusiva,
especialment amb l’alumnat amb dificultats, discapacitat i el que pertany a altres
grups vulnerats.
D’on a venir la idea de fer un llibre tan
detallat sobre estratègies de suport a
l’escola inclusiva?
Doncs mira, ja fa uns quants anys, concretament el curs 2011-2012, un grup
de professores i estudiants de doctorat
de diferents universitats estàvem interessats en treballar a fons el que comporta l’escola inclusiva. Vam connectar
amb escoles que compartien aquella
inquietud, iniciant així un Grup de treball mixt amb diferents escoles catalanes. Durant aquest temps ens hem estat

reunint un mínim de 7 sessions de tres
hores, registrant amb àudio i transcrivint el que tractàvem en cada sessió. Ho
hem fet amb escoles de Barcelona, Sant
Vicenç dels Horts, El Prat de Llobregat, Granollers, Parets del Vallès, Lleida
i Figueres.
Al principi ens vam centrar en les interaccions i la participació de la comunitat en el suport, perquè el tema del
suport és el central del grup. L’experiència ha estat molt enriquidora, tant
per les mestres, que diuen trobar un lloc
excel·lent per a compartir inquietuds
i enriquir-se, com pels que estem a la
universitat doncs millora, i molt, la nostra docència i recerca.

El suport és una part

nuclear de l’escola inclusiva, al servei de tots els
nens i nenes

Doncs bé, durant aquest temps hem fet
recerques amb les escoles del Grup, que
han estat publicades per diferents revis-

tes nacionals i internacionals. Una de
les mestres del Grup, quan feia alguns
anys que funcionàvem, va proposar de
manera reiterada que seria molt bo que
el que fèiem es traduís en un llibre. I
ens va convèncer. I d’aprofitar el coneixement, l’experiència i l’estudi fets pel
grup és d’on sorgeix el llibre.
En què consisteix un bon suport educatiu a l’escola i a l’aula? Com s’hauria
d’organitzar, com s’avalua, etc.?
Em demanes que et resumeixi el llibre!
No, de debò, la pregunta té molt interès i està molt ben formulada perquè un
concepte clau a tenir en compte quan
parlem del suport a l’escola inclusiva és
contemplar el doble paper escola/aula.
Primer, perquè el suport no es pot plantejar com a una acció sobrevinguda a la
dinàmica de l’escola, de la que s’encarreguen uns o unes especialistes. El suport
és una part nuclear de l’escola inclusiva,
al servei de tots els nens i nenes. L’organització de l’escola ha de contemplar
els espais temps i formes del suport que
s’hi donarà. I per altra banda, l’anàlisi de
les dificultats que detectem en els centres, incloses les que afecten els alumnes
amb alguna discapacitat, no es pot fer

D’altra banda el suport es produeix en
un context d’interacció, normalment el
grup-classe. Si jo soc mestre de suport
(en el grup parlem de Mestre de Suport
i Atenció a la Diversitat, per superar les
denominacions d’Educació Especial o
Pedagogia terapèutica) i entro a l’aula
on hi ha un alumne amb paràlisi cerebral, no em puc convertir en la seva ombra, ja que això té efectes més excloents
que inclusius. És clar que l’haig d’ajudar,
però sense perdre de vista algunes coses.
Que estic ajudant el mestre amb la classe en el seu conjunt, de la que passo a
formar part; que l’hi haig d’oferir pistes
de com actuar quan jo no hi pugui ser;
i el més important, que hem d’ajudar
a l’alumne perquè es relacioni amb els
companys amb una mena d’interdependència positiva.

Hem d’ajudar a l’alumne perquè es relacioni

amb els companys amb

una mena d’interdependència positiva.

No puc oblidar que la finalitat del suport
és el progressiu assoliment d’autonomia
per part de l’alumne i el millor per a això
és afavorir la seva interacció amb el grup.
Hi ha investigacions que demostren que
molts nens i nenes amb discapacitat
senten que se’ls està massa al damunt
amb el suport i no s’atreveixen a dir-ho
doncs saben que ho fem amb bona intenció! Això passa, en bona part, per la
poca confiança que tenim amb el paper
dels companys en el suport. Com veus,
no paro de parlar d’interacció i és que en
el passat el suport s’entenia a l’inrevés. Es
reduïen les interaccions dels i les alumnes que necessitaven suport: se’ls treia
de l’aula per treballar individualment o
en grups petits d’alumnes també amb
dificultats, es feien programes amb activitats diferenciades del grup, etc. Tot
això és el que hem de superar.
Però em preguntaves també per l’avaluació, un tema molt important i amb
el que sovint s’hi passa de puntetes

quan es parla d’alumnes amb dificultats o discapacitat. Per això en el llibre
hi dediquem un extens capítol elaborat
per dues especialistes. El que et puc dir
breument és que l’avaluació és un tema
a plantejar-nos globalment, no sols per
a determinats alumes. La visió imperant de l’avaluació sancionadora (aproves o suspens) està totalment desfasada.
Quan una empresa moderna se sotmet
a un procés avaluador té molt clar que
l’objectiu és la millora i l’optimització
dels processos. Quan avaluem els alumnes, l’objectiu també ha de ser la millora,
la cerca de maneres d’optimitzar el seu
aprenentatge i desenvolupament. I també informar-los a ells i a les famílies dels
seus punts forts i dèbils i de les nostres
expectatives. Aquesta informació ha de
ser clara, personalitzada i honesta: no
ens podem ni podem enganyar, tot i no
oblidar que la finalitat de l’avaluació és
l’estímul i la millora. Les actes finals,
especialment de cicle i l’expedient acadèmic han de reflectir el nivell real d’assoliment de competències, excepte amb
l’alumnat que disposi d’un Pla Individualitzat. Però recordem que les actes
i l’expedient acadèmic són documents
interns custodiats per l’escola. L’avaluació que fem amb l’alumne i la família ha
de tenir les finalitats de què parlàvem.
Si l’avaluació no estimula la millora, de
poc ens serveix.

Quan avaluem els alumnes, l’objectiu també ha

de ser la millora, la cerca
de maneres d’optimit-

zar el seu aprenentatge i
desenvolupament.

No obstant això, a l’escola tenim un
problema afegit i és la funció acreditativa de l’avaluació: acreditar que
l’alumne ha assolit uns determinats nivells d’aprenentatge. I aquí tampoc ens
podem enganyar. Però es tracta d’una
avaluació final d’etapa que no és incompatible amb l’avaluació qualitativa i personalitzada que treballem amb
l’alumne i la família. En la majoria dels
casos poden i han d’entendre que no
s’han assolit els nivells d’etapa exigits, i
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al mateix temps valorar el progrés que
s’ha fet durant aquests anys.

INCLUSIÓ

sense preguntar-nos també pel paper
que hi juga la mateixa escola.
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Quines són les barreres actuals a la formació del professorat?
La formació del professorat és una tasca més complexa del que se sol pensar,
per una senzilla raó. L’estudiant que vol
ser mestre arriba a la facultat amb un
bagatge d’un mínim de 12 anys d’escolarització. I durant aquests temps probablement no haurà rebut un model de
pedagogia innovadora ni d’inclusió. Per
tant, porten molt interioritzats els models amb els quals han estat educats i és
molt difícil que se’n desprenguin.
Això de banda, també hi ha una altra
barrera i és que l’educació inclusiva no
ha entrat encara de ple a les Facultats
d’Educació. Ho dic perquè, a banda que
els i les estudiants puguin rebre formació sobre el que representa l’educació
inclusiva, és necessari que els principis
de la inclusió impregnin tots els plans
docents. Així, el professorat que tracta
l’aprenentatge de la lectura hauria de
ser el més adient per ensenyar com ha
d’actuar el mestre davant l’alumne que
hi té greus dificultats, per posar només
un exemple. Cal desterrar la idea que
l’educació inclusiva és un tema dels especialistes.
Finalment no vull ometre una barrera
evident, encara que comentar-la pugui
ser conflictiu per alguns. Les universitats catalanes (i no només elles) estan
formant molts més mestres dels que
Catalunya necessita. Un reajustament
de l’oferta faria pujar la nota d’accés a
aquests estudis i amb ella el nivell formatiu dels i les candidates a formar-se
com a mestres. I tot plegat faria reduir el nombre d’estudiants amb un grau
baix de compromís, o vocació si voleu,
amb el que representa ser mestre. Òbviament no representen un percentatge
majoritari, ni de bon tros, dels i les estudiants de Mestre. Però, per diferents
raons, és un percentatge que es dona.
Ara bé, això no ens pot servir d’excusa
per amagar la necessitat de millorar la
docència en aquestes facultats.
La inclusió educativa, dins o fora de
l’aula?
Em sembla que amb les consideracions anteriors sobre la importància de
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El suport ha de ser sempre
dins l’aula, sinó es converteix en una capsa negra i
la tutora no sap què s’ha
estat fent.

la interacció he respost en part la teva
pregunta. Mira, les paraules serveixen
per entendre’s si estem d’acord amb el
seu significat. La inclusió requereix tres
condicions, que trec de la definició de la
UNESCO. La primera, presència. Que
l’alumne estigui amb el seu grup d’iguals,
per tant, que pugui anar a l’escola del
barri on van els seus germans o amics.
La segona, participació. Que se’l faci
sentir membre del grup, participar en
les activitats, etc. I tercera, progrés. És a
dir que aprengui, que progressi, que no
estigui només entretingut amb activitats
per tenir-lo ocupat, sense cap sentit. Llavors, des del punt de vista d’escola està
clar. No sempre ni a tot arreu ho ha estat.
Recordo que treballant a Mèxic em vaig
trobar amb una autoritat de l’Estat que
es va inventar “la inclusió al currículum”,
una manera de justificar la permanència
d’escoles especials i entendre-les com a
inclusives perquè tenien el mateix currículum que les altres. Això és un disbarat!
Però preguntaves per l’aula. Aquí matisaré i crec que això tampoc agradarà a
tothom. El suport ha de ser sempre dins
l’aula, per les raons que deia abans: el

suport que es dona a l’aula és un suport
a la mestra que la porta. Si traiem el nen
de l’aula, el suport es converteix en una
capsa negra i la tutora no té ni idea del
que hem estat fent. Ara bé, en aquest
punt no soc tan radical com quan parlo
de l’escola especial. Pot haver-hi alguns
suports que requereixin intervenció individual o fins i tot aïllada. Per exemple,
el treball de desmutització d’alumnat
sord. Això s’ha de fer individualment o
en petits grups de nens o nenes sordes.
Pot haver-hi altres exemples, no molts.
Ara bé, també això s’ha de plantejar a
nivell d’organització d’escola, ja que
treure els alumnes de l’aula sempre és
un perjudici per ells. És llavors quan es
poden buscar moments fora d’horari on
poder fer aquestes intervencions: abans
de començar l’horari escolar, a l’hora del
migdia, a la sortida, etc.

L’administració ha de

tenir la màxima valentia

en l’aplicació del decret.

Què hauria de fer la comunitat educativa i l’administració per desenvolupar i
implementar el decret?
La comunitat educativa és un dels
punts forts de la inclusió. Malgrat que
hi hagi resistències, crec que són minoritàries i que la consciència sobre
el valor de la inclusió és prou estesa.
El que hem de fer els professionals és
no afavorir ni donar pseudoarguments
que enforteixin aquelles resistències.

Això es fa parlant amb claredat i fonamentant-nos tant en la teoria i la
investigació, com en la rica experiència
pràctica de la qual ja disposem.
L’administració ha de tenir la màxima valentia en l’aplicació del decret.
Això requereix coses com intensificar
la reconversió de les escoles especials
en centres de suport per a la inclusió.
No pot ser que encara siguem l’autonomia amb més centres d’educació
especial. Tenim molt bones experiències d’aquestes reconversions i l’escola
ordinària també necessita els professionals amb experiència a l’escola especial que es creuen la inclusió, que
no són pocs. I, per acabar, també necessita valentia per exigir els recursos
necessaris per assolir un sistema inclusiu de qualitat, que beneficia a tothom. La manca de recursos mai pot
ser excusa per excloure ningú, però les
polítiques inclusives, per tenir èxit, els
requereixen.
Tornem a fer una crida al sentit comú.
I també a ser conscients que el debat
que es farà les pròximes setmanes no
és trivial. Ens hi juguem molt com a
societat. No només l’escola concertada,
sinó les persones que estimen la seva
llibertat i que volen per als seus fills
un ensenyament de qualitat, que els
permeti ser millors persones i millors
ciutadans aquí i arreu, triïn el que triïn.
No es tracta de “competir”, es tracta de
“ser” millors. I sense llibertat mai ho
podrem ser.g

‘Generació Z’ i orientació universitària: canvis i reptes
Gemma Tarragó Alonso, Directora del Campus Universitari ESIC Business&Marketing School Barcelona

E

l punt de partida, abans d’oferir
qualsevol servei d’orientació a joves
que van pel camí d’iniciar la seva
educació superior, és procurar donar
resposta a la següent pregunta: Coneixem
a l’anomenada “Generació Z”? Els joves
d’ara posseeixen caràcters i interessos diferents dels de la generació anterior i, tenint
en compte que el nostre compromís serà el
d’adaptar-nos a les seves necessitats d’una
banda, i el de preparar-los pel seu futur professional per l’altra, és imprescindible que
coneguem aquests trets diferencials i actuem
en conseqüència.
Primerament, cal tenir molt en compte el
context en el qual han crescut. La revolució
tecnològica i tots els gatgets que ha posat
a les nostres mans per a ús quotidià; la digitalització de gairebé totes les fonts de coneixement i entreteniment (ja fa molt que
les eines digitals van entrar a les aules!) i el
canvi de paradigma que això ha suposat a
tots els nivells –social, cultural, econòmic,
etc.– els han influenciat enormement des
de ben petits. Així doncs, ara ens trobem
davant d’una generació “digital native” que

viu connectada a través de pantalles que els
permeten rebre inputs gairebé constantment. L’exigència d’immediatesa i la impaciència són, doncs, trets que caracteritzen
a aquests joves, així com la seva capacitat
per a captar la realitat de forma multisensorial, gràcies a l’entorn multimèdia en què
es mouen.

majoritàriament es desenvolupa en internet, promoure el seu aïllament. En aquest
sentit, és fonamental transmetre valors que
fomentin, a parts iguals, el treball en equip
i la importància de l’esforç individual. Totes dues tendències es contraposen, per la
qual cosa hem de buscar la manera d’encoratjar una en detriment de l’altra.

Aquesta primera caracterització ens permet detectar ja un primer objectiu. Hem
de treballar sobre dues tendències de comportament, una positiva i l’altra negativa,
que observem en aquesta generació: d’una
banda, és necessari reforçar la seva capacitat de ser exigents per conduir-los cap
a una autoexigència efectiva i despertar
un compromís amb les seves expectatives
i el seu entorn, on puguin aprofitar totes
les possibilitats de l’ecosistema multimèdia i digital per a ser creatius i innovadors.
D’altra banda, hem de saber contrarestar el
seu desig d’immediatesa en els resultats i
el seu individualisme. Un entorn d’híperconnectivitat pot induir en els joves una
actitud excessivament consumista, que es
distingeix pel “ho vull aquí i ara” i, atès que

Ens trobem davant d’una
generació “digital native”

que viu connectada a través
de pantalles que els per-

meten rebre inputs gairebé
constantment.

La segona pregunta que hem de respondre
és: Què busca el mercat laboral en aquests
joves? Si analitzem la situació laboral del
nostre país, ens trobem davant d’un panorama difícil. Especialment quan es tracta
de la primera feina, les condicions laborals
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solen ser molt precàries: la inestabilitat laboral, les baixes retribucions i la temporalitat estan a l’ordre del dia. No obstant això,
aquest context també pot oferir diverses
oportunitats adequades a les aspiracions
dels nostres joves. La “Generació Z” es
caracteritza per ser digital, emprenedora,
dinàmica, proactiva, i el mercat està més
obert que mai a incorporar talent d’aquest
tipus. Més que acreditar una formació, les
organitzacions valoren que els candidats
demostrin que tenen certes capacitats i
actituds, entre les quals destaquen les habilitats com la creativitat “out of the box”,
la capacitació digital i tecnològica o les
competències socials com la comunicació
o el treball col·laboratiu en equips multidisciplinaris. Així doncs, les empreses
valoren especialment que els currículums
dels candidats que postulen a les seves vacants júnior incloguin, a més de la titulació
universitària de rigor, un conjunt d’experiències que avalin aquestes aptituds: les
pràctiques professionals, els voluntariats i
les estades internacionals són la millor garantia d’èxit pels joves que busquen la seva
primera contractació.
De fet, les organitzacions que volen adaptar-se a les noves realitats de l’economia
són conscients que els joves poden aportar
un gran valor diferencial respecte les generacions anteriors. Saben que ells dominen
com ningú altre les competències digitals,
la computació i les eines multimèdia i
tecnològiques, que cada vegada estan més
presents a les empreses. Per aquest motiu,
les institucions educatives tenim l’obligació
de desenvolupar aquest valor diferencial
per aconseguir que els nostres joves hagin
desenvolupat el major grau de talent competitiu un cop surten de les nostres aules.
En últim lloc, haurem d’enfrontar-nos a la
següent pregunta: Orientació universitària... quin és el seu objectiu final? Saber assessorar a estudiants preuniversitaris no és
quelcom fàcil. Pocs mesos abans de l’inici
del curs molts encara estan indecisos sobre
quins estudis triaran. És aquí on el paper
dels professionals de l’educació és crucial
per ajudar-los en el procés de la presa de
decisió, que no és només què estudiar, sinó
també quin nivell d’estudis és l’adequat,
on cursar-los, i d’altres variables que també són importants abans d’arribar a una
conclusió (com, per exemple, l’idioma dels
estudis, a quines beques es pot optar, possibilitat de realitzar alguna doble titulació,

etc.). A més, és notori que, any rere any, el
nivell d’oferta creix amb nous graus i titulacions cada vegada més especialitzats, i ja
són moltes les institucions educatives que
operen a Catalunya. Així doncs, és comprensible que tant joves com famílies se
sentin aclaparats davant d’aquesta situació.

La “Generació Z” es caracteritza per ser digital, em-

prenedora, dinàmica, pro-

activa, i el mercat està més

obert que mai a incorporar
talent d’aquest tipus.

Potser hauríem de replantejar-nos l’enfocament de l’orientació universitària i, fins i
tot, el sentit últim de l’educació superior. Si
prenem com a punt de referència l’objectiu
de la formació, és clar que tot estudiant (i
pare/mare!) el que busca és el seu màxim
desenvolupament professional per arribar
a les millors opcions laborals possibles en
el futur. És a dir, la finalitat de la formació
és preparar a l’estudiant pel seu èxit dins
el mercat laboral que es trobarà un cop
hagi acabat totes les etapes acadèmiques.
Si això és així, llavors l’orientació universitària no hauria de considerar el títol universitari com un fi en si mateix, sinó com
un mitjà o pont cap al món professional.
És important, d’altra banda, entendre que
l’orientació universitària varia en funció de
premisses que, amb el temps, evolucionen

i canvien. El mercat laboral d’ara no és el
mateix que ens vam trobar nosaltres, i una
bona mostra d’això és que avui dia hi ha
professions, molt demandades fa anys, que
han deixat de ser necessàries. La realitat és
que apareixen noves posicions laborals i
maneres de treballar cada dia... Així doncs,
cal entendre que la formació ha de ser una
preocupació long-life, per a tota la vida.
Cap carrera universitària determina el futur professional dels nostres estudiants, ni
tan sols la que no s’estudia! Des d’aquesta
nova perspectiva, el “fracàs” en l’elecció dels
estudis, senzillament, no es produeix mai.
En definitiva, el desenvolupament integral
d’un professional és similar a una carrera
de fons i, per tant, si vol ser competitiu, ha
d’estar disposat a tornar a les aules si descobreix mancances o vol desplegar noves
inquietuds.
En conclusió, una bona orientació universitària ha de sustentar-te, primer, en
una valoració encertada de com són i què
busquen aquests joves de la “Generació Z”;
segon, ha de tenir molt en compte cap a on
va la societat i com evoluciona el context
econòmic en què ha de viure; finalment, no
pot perdre de vista quin és el seu fi últim. g

Jornada Orientació Universitària ESIC

Èxit d’assistència als Fapel Uday del 2019
Redacció

VII edició del Fapel University Day Barcelona

C

elebrat enguany a HamelinLaie International School, el
Fapel University Day s’ha consolidat com el punt de trobada
entre escoles, famílies i universitats de
referència. Aquesta VII edició a Barcelona ha rebut l’assistència de 1.800
alumnes preuniversitaris, provinents
d’una vintena d’escoles:
- Hamelin-Laie International School
- Fert Batxillerat
- Lycée Français Bel Air
- Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel
- Col·legi Canigó
- Col·legi Pineda · Highlands School
- Escola Pérez Iborra
- Oak House School
- Institució La Farga
- Petit Estel - La Nova
- Escola Lleó XIII

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

cola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
- ESERP Business School: Escola de
Negocis de Barcelona
- CEU-UAO: Universitat Abat Oliba
- HULT International Business School:
Escola de Negocis de Cambridge, Massachusetts
- ESCI: Escola Superior de Comerç Internacional
- IE UNIVERSITY: Universitat Internacional
- UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
- EUHT ST. POL: Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Sant Pol
de Mar
- ELISAVA Barcelona School of Design and Engineering: Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona
- IQS: Institut Químic de Sarrià
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- BAU: Centre Universitari de Disseny
de Barcelona
- UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
- UDG: Universitat de Girona
- TECNOCAMPUS Mataró- Maresme: Escola Superior Politècnica, Escola
Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i Escola Superior de Ciències de
la Salud del TecnoCampus (adscrits a la
UPF)
- UPF: Universitat Pompeu Fabra
- EUFB: Escola Universitària Formatic
Barcelona
- EPITECH: École de l’Innovation et
de l’Expertise Informatique
- EF: Education First
- ISTITUTO MARANGONI: Istituto Marangoni de Milán
- CETT- UB: Escola Universitària

d’Hosteleria i Turisme
- EUNCET Business School: escola de
negocis i direcció
- HTSI: Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi
- UNIVERSIDAD NEBRIJA
- NABA: La Nuova Accademia di Belle
Arti
- Etc.
La jornada, com en les edicions anteriors, s’ha organitzat en dos espais
simultanis: d’una banda, s’han habilitat diferents sales de conferències, en
les quals les universitats han disposat
d’uns minuts per poder fer una breu
presentació del seu centre i dels programes d’estudis i beques; de l’altra,
s’ha organitzat un espai per acollir una
fira universitària, en què les universi-

tats han disposat d’estands per poder
atendre de manera totalment personalitzada les escoles, les famílies i els
estudiants interessats.
Com a la resta d’edicions, l’objectiu
del Fapel University Day és establir
un punt de trobada entre alumnes,
famílies, professors i universitats per
orientar els estudiants a trobar els
estudis i el centre universitari més
adient als seus interessos i capacitats.
Amb la finalitat de fer una selecció
acurada i que s’adapti totalment a les
necessitats i expectatives dels alumnes, aquest projecte ofereix el contacte
amb universitats de Catalunya i de la
resta de l’Estat, així com d’internacionals de primer nivell i especialitzades
en tot tipus d’estudis. g
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- VII edició a Barcelona
- Data: 25 d’octubre de 2019
- Lloc: Hamelin-Laie International
School
- Alumnes assistents: 1800

IV edició del Fapel University Day Tarragona

PARTICIPACIÓ

- IV edició a Tarragona
- Data: 23 d’octubre de 2019
- Lloc: Palau Firal i de Congressos
de Tarragona
- Alumnes assistents: 800
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V edició del Fapel University Day Lleida

PARTICIPACIÓ

- V edició a Lleida
- Data: 22 de novembre de 2019
- Lloc: La Llotja Palau de Congressos Municipal
- Alumnes assistents: 700

IV edició del Fapel University Day Girona

PARTICIPACIÓ

- IV edició a Girona
- Data: 29 de novembre de 2019
- Lloc: Palau de Congressos de
Girona
- Alumnes assistents: 900

FAPEL
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Hamelin-Laie International School and
BCN Sports

LES NOSTRES ESCOLES

H

amelin Laie International School is a private institution started
in 1989 that is wholly dedicated to infant, primary and secondary education. The school is approved
by the MEC (Ministry of Education and
Culture of Spain) and authorized by the
International Baccalaureate to teach the
IB Diploma Programme. The mission of
the IB programmes is to contribute toward
the development of students’ intellectual,
personal, emotional and social skills that
are essential to live, learn and work in an
increasingly globalized world.

We believe in education that fosters
and promotes critical and creative thinking; our students learn to generate and
evaluate hypotheses, develop lifelong
learning skills and understand key concepts in the core academic disciplines
and the arts.

Laie International School quality standards. Our strong partnership will offer
an IB Diploma plus football, and boarding school year program ensuring great
success in academics and sports.

Presently, with an enrolment of around
1500 students representing over 40 nationalities, and faculty and staff amounting to more than 150 people from about
15 nationalities, Hamelin-Laie offers
various local and international programmes with a student-centered approach to
teaching, learning and promoting international mindedness.

The sports program combines technical, tactical and high-level physical
training with a tailor-made educational
syllabus that meets the needs of each
player respecting their practice schedule, competition dates, diets or any
needs a boarding school program can
offer. We help young promises become
professional athletes, and we make sure
they have the support of experts both as
athletes and students.

Since this academic year we are working
in collaboration with BCN Sports, an
organization that offers a high-quality
soccer program that fits in Hamelin-

BCN Sport and Hamelin-Laie International School are together and fully
committed to helping young players achieve all their goals. g
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Estel: una petita escola al bell mig
d’Esparraguera

L

’escola Estel d’Esparreguera és
una petita escola al bell mig del
poble que acull a nens i nenes des
de fa gairebé 60 anys. Destaca pel
seu caràcter familiar i acollidor i perquè
aposta per la millora del seu projecte
educatiu donant l’oportunitat a pares i
mares de participar en el dia a dia de
l’escola (amb sortides en família, tallers
de pares, xerrades...) amb una AMPA
molt activa al centre.
D’aquesta manera, amb l’ajut de les famílies, s’han pogut crear nous espais de jocs
d’aprenentatge per als més petits (nous
espais de psicomotricitat al pati, racons
de joc simbòlic, etc.), invertir en noves
tecnologies d’aprenentatge, millorar les
instal·lacions, i actualment, dissenyant
un nou espai caire científic-matemàtic
amb Lego, robòtica, etc. per als nostres
alumnes del cicle mitjà i superior.
Un dels objectius de l’escola Estel és
millorar les habilitats en llengua anglesa
de l’alumnat i això ens ha portat a participar en programes com el Sharing to

learn, i formar part del projecte d’innovació pedagògica GEP (Generació plurilingüe) en el que busquem aprofundir
en l’ús de les metodologies AICLE al
centre. A més a més des de fa anys som
un centre preparador i examinador de
proves Cambridge.
Una altra fita del projecte educatiu és
l’educació emocional de l’alumnat; l’escola disposa d’un servei de mediació dut a
terme per alumnes de 6è que prèviament
han estat formats. Això doncs el centre
ofereix un espai a l’alumnat per resoldre
els conflictes que van sorgint en el dia a
dia. A més a més, des de ben petits es treballen de forma sistemàtica les diferents
emocions per ajudar als alumnes a identificar-les i gestionar-les. Es treballa amb
la idea de crear el marc idoni per implementar activitats i estratègies de prevenció (activitats per treballar l’autoestima, la
tolerància a la frustració...) per facilitar un
clima positiu a l’aula i a l’escola.
La competència digital és també un dels
objectius primordials per a l’escola que es
treballa de forma transversal a través de
Chromebooks. Aquests ordinadors i el seu
entorn ens ofereixen un gran ventall de
possibilitats sobretot pel que fa a la recerca
d’informació i als entorns col·laboratius.

D’altra banda, el nostre equip de mestres és molt conscient que és a l’educació infantil a on es recolzen tots els
aprenentatges futurs i que per això cal
treballar en aquesta etapa donant molta
importància al joc simbòlic, a la gestió
de les emocions, i evidentment, a la
consciència fonològica com a base per
a l’aprenentatge de la lectoescriptura. g

Programa Highlands in Action de Highlands School Barcelona

impartir el 60% de las asignaturas en inglés
y seguir tanto el currículum local como el
de Cambridge International School, también se diferencia del resto de centros por
su política de involucrar a los alumnos para
que sean ellos quienes directamente participen con las causas a las que apoyan fuera
del colegio en horario lectivo.

E

Para ello crearon Highlands in Action, un
programa de servicio y acción social. Desde
hace ya varios años los alumnos asisten a
hospitales, centros para personas con discapacidad intelectual, fundaciones, residencias de ancianos y comedores sociales, entre
otros, con la finalidad de que sean conscientes de lo afortunados que son y aprendan
a contribuir al bien de la sociedad.

María Castells, psicóloga del colegio especializada en las etapas de infantil y primaria, explica que: “Uno de los objetivos del
programa es enseñar a los niños a ayudar
a los demás desinteresadamente. Eso ayudará en su bienestar emocional logrando en
ellos un clima de positividad y optimismo
muy necesario en esta sociedad. ¡Sentir que
ellos solos tienen tanto que aportar a los
demás, y que al hacerlo se sienten felices es
un gran descubrimiento! La generosidad es
algo que hay que educar, ya que la reacción
natural de un niño es solucionar las necesidades personales, puesto que están en
una etapa egocéntrica que les corresponde.
Por ello, desde el colegio enseñamos a los
niños a descubrir los beneficios de ayudar
al prójimo y son entonces ellos, quienes lo
ponen en práctica”.

Este colegio, que abarca desde P1 hasta
2º de Bachillerato, además de destacar por

En Infantil se hacen dos salidas al año,
la primera en diciembre y la segunda en

l colegio Highlands School Barcelona tiene una meta: que cada uno
de sus alumnos alcance la mejor
versión de sí mismo. Bajo el lema
“Semper Altius” la institución recoge la
aspiración al máximo desarrollo integral
posible, comprendiendo la excelencia intelectual, física, moral y humana.

junio. Los alumnos de 3 a 5 años van a
una residencia de la tercera edad para
repetir los festivales de navidad y verano, respectivamente, a los ancianos que
año tras año les esperan con alegría.
Además, el curso pasado, personas con leves minusvalías psíquicas de la residencia
San Juan de Dios visitaron el colegio para
pilotar proyecto del huerto junto a alumnos de 4 y 5 años.
En Primaria se visitan residencias, hospitales, y centros para personas necesitadas
con el objetivo de pasar tiempo con ellos y
acompañarlos, una vez por trimestre. Y en
Secundaria los alumnos también tienen
la oportunidad de seguir ayudando y de
ver otras realidades sociales, como la que
viven personas enfermas, sintecho o en
riesgo de exclusión social.
Para Highlands School Barcelona es
importante crear líderes positivos. Para
que cuando sus alumnos lleguen a la
madurez y sean capaces de transmitir
sus convicciones, éstas sean coherentes y
justas. Con programas como Highlands
in Action los alumnos no solo aprenden
la teoría de ser solidario, sino a serlo en
primera persona. g
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La importància de les extraescolars a
Institució Turó

L

es activitats extraescolars d’Institució Turó estan encaminades a
la formació integral dels nostres
alumnes mitjançant diferents activitats. Aquestes són: futbol-7, futbol-11,
bàsquet, cros, judo i escacs, en les seves
diferents categories depenent de les edats
dels participants.
El curs passat, amb la intenció de millorar sempre, vam inaugurar el nou
camp de futbol de gespa artificial. Una
fita que hauria estat impossible sense les
aportacions i col·laboracions de les famílies dels nostres alumnes, els nostres
Antics Alumnes i l’AMPA.
Des de la inauguració del camp de futbol de gespa artificial, s’ha potenciat encara més les activitats extraescolars de
futbol-7 i futbol-11. Quasi 200 alumnes realitzen activitats esportives aquest
any. En total, són 10 equips federats de
futbol o futbol 7 entre Prebenjamins,
Benjamins, Alevins, Infantils, cadets
i Juvenils. A més a més, hem federat
l’equip de bàsquet que, mica en mica, va
agafant tradició.
Som molt conscients que no cal assaborir el plaer de ser campió per tal de
reconèixer que la tasca educativa i formativa és el punt de sortida i arribada
de qualsevol procés d’ensenyament o
aprenentatge.
En tots aquests àmbits, volem fomentar els valors de respecte (tent entre

companys com a rivals), companyonia,
esportivitat i compromís. Però no tot
queda aquí, també el respecte i l’educació tant vers els àrbitres com vers les
famílies dels altres equips.
Tot això no exempt d’exigència i competitivitat, donat que és una continuació de la tasca diària que realitzem amb
ells en el treball quotidià del col·legi.
Per a dur a terme aquesta tasca comptem
amb l’inestimable ajut i col·laboració de
professors i antics alumnes que, fent
d’entrenadors, faciliten molt aquesta
formació; així com l’ajuda, compromís
i complicitat de les famílies, sense les
quals seria impensable poder portar a
terme aquest projecte.
La nostra intenció és seguir col·laborant
mitjançant l’esport en la formació del
nostre alumnat i ser referència d’una
bona manera de funcionar i d’una il·
lusió renovada any rere any (des de ja
fa 49 anys) en el nostre entorn i anar
millorant dia a dia sempre pensant en el
benefici dels nostres alumnes i les nostres famílies.
La vertadera recompensa la trobarem
quan els nostres jugadors s’adonin que
tot allò aconseguit és fruit del treball
en equip. La victòria més feliç s’aconsegueix quan l’esforç, la humilitat, el
sacrifici i el respecte són les rodes del
mitjà de transport que ens porta cap
a l’èxit. g

B!Caràcter: un pla per al desenvolupament
de les fortaleses del caràcter

J

a fa 25 segles que el filòsof grec Heràclit va afirmar que “el nostre caràcter
crea el nostre destí”, i avui, 25 segles
després, molts experts asseguren –i els
educadors ho constatem dia rere dia– que
l’èxit acadèmic i personal dels nostres alumnes depèn –més que dels seus talents– de
les fortaleses que configuren el seu caràcter:
l’optimisme, la resiliència, el sentit de l’humor o la intel·ligència emocional són més
determinants en el rendiment escolar dels
nostres alumnes que no pas el seu coeficient
d’intel·ligència o la capacitat de raonament
espacial.
Per què no elaborar, doncs, un pla que
fomenti el creixement de les fortaleses
que configuren el caràcter entre els nostres alumnes? Per què no implicar tota la
comunitat educativa – pares, professors
i alumnes– en un projecte que es proposi
adquirir i millorar les destreses que ens permeten gestionar les pròpies emocions i les
relacions amb el nostre entorn?
Aquest va ser el punt de partida del
B!Caràcter, un pla de formació que estem

implantant al col·legi Bell-lloc del Pla des
de fa dos anys i que té com a objectiu el
desenvolupament de 25 fortaleses del caràcter proposades per Seligman.
Aquestes fortaleses es treballen mensualment d’acord amb un pla bianual que es
fonamenta en els següents principis:
1. Autoconeixement. El primer pas per
a l’adquisició d’una fortalesa del caràcter
passa per saber com soc, per això cada mes
es proposa una autoavaluació en la qual els
alumnes poden examinar-se sobre el grau
de desenvolupament de cada fortalesa.
2. Pro-activitat. Tal com afirmava Viktor
Frankl, si no pots canviar les circumstàncies que t’envolten, el repte és canviar tu mateix. La pro-activitat ens fa amos del nostre
destí: ens obre a l’esperança de saber que
el mal no és definitiu i que amb la nostra
actitud personal podem canviar la situació.
Per això, amb el B!Caràcter, es proposa
un pla d’acció amb un objectiu de millora
personal que cada alumne concreta amb el
suport del seu tutor personal.
3. Autoestima. Certament, el camí de la
pro-activitat s’emprèn des de l’autoestima
que ens fa veure capaços del canvi. Cada
mes, mitjançant les orientacions per als

pares i educadors, es proposen estratègies
concretes per ajudar al creixement personal
dels alumnes.
4. Autonomia personal. Per assolir una
fortalesa del caràcter cal ser lliure, i no es
pot ser lliure sense prendre decisions. Pares, professors i tutors personals incentiven
aquesta iniciativa personal propiciant la
seva cooperació en comptes de donar ordres; oferint opcions en comptes de proporcionar-los solucions.
5. Responsabilitat. La responsabilitat es
desenvolupa quan experimentem les conseqüències de les nostres decisions. Per
aquesta raó, dins de les orientacions mensuals per a pares i educadors es proposen
iniciatives concretes que fomenten el creixement d’aquesta responsabilitat.
A més a més de les autoavaluacions i els
plans d’acció –continguts a les agendes
escolars dels alumnes– i de les orientacions per a pares i educadors, el B!Caràcter
també inclou casos pràctics que es treballen a l’hora de tutoria i guions per
a cinefòrums familiars amb pel·lícules
relacionades amb la fortalesa del caràcter proposada per a cada mes. Molts
d’aquests recursos es troben disponibles
a la nostra pàgina web. g
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Escollir el millor per als nostres fills: les
famílies responen
Redacció

Parlem amb pares i mares que han optat per triar l’educació concertada per als seus fills i filles. Tots ells ens donen la seva
opinió sobre la voluntat de poder triar l’educació que volen per als seus fills, i amb quins entrebancs administratius han
topat a l’hora de buscar el centre més adequat. El projecte educatiu de l’escola, o la proximitat amb la llar, són alguns dels
factors clau a l’hora de prendre la decisió, però sovint es troben que han de prioritzar una cosa o l’altra, ja que no sempre
poden trobar la conciliació que necessiten. Aquest és el seu testimoni.

Esteu satisfets per haver pogut escollir escola pels vostres fills?
Eduard Puig: Sí, molt ja que coincideix
plenament amb el nostre projecte de família que es veu reflectit amb el caràcter
propi de centre.
Eva Garcia: És clar. Nosaltres volíem
escollir la millor escola pels nostres
fills.

Susana Cebamanos: Sí. Escoger dónde
estudian tus hijos es un derecho que
tienen las familias. El colegio además
de enseñar a nuestros hijos un temario con mayor o menor éxito, también
transmite unos valores, para nosotros
casi tan importante como lo primero
y en ese sentido para nosotros ha sido
una suerte poder haber escogido.

necessitats educatives especials i no rebem cap ajuda. Tenim molts problemes
per tenir vetllador.
Eulàlia Garcés: Sí, les escoles públiques a les quals podríem optar són
més lluny de casa i valorem molt la
proximitat.

Us hauria agradat tenir més facilitats
per part de l’administració educativa?

David Rocamora: Pues sí, hubiésemos
agradecido los puntos como antiguos
alumnos en la preinscripción oficial.

Eulàlia Garcés: Sí, perquè volíem un
col·legi concertat de proximitat.

Eduard Puig: Per descomptat, donat
que els nostres fills s’han de traslladar
lluny de casa per trobar la millor opció
per nosaltres.

Raquel Santafé: Quizás más facilidades
económicas, ya que supone un esfuerzo
alto para las familias escoger la educación que quieren para sus hijos.

David Rocamora: Sí, dado que soy antiguo alumno.

Eva Garcia: Sí, donat que el fet del desplaçament fa difícil que dinin a casa.

Raquel Santafé: Sí, por supuesto.

Sonia Collell: Sí, ja que el meu fill té

Susana Cebamanos: Efectivamente,
las ayudas debían ser mayores. Personalmente creo que el cheque escolar seria
lo más justo. g

Sonia Collell: Sí, i tant. Donat que vaig
estudiar a la mateixa escola.

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.

es

