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L’Ajuntament de Vila-seca (Tarragonès), 
conscient de la importància estratègi-
ca que té per al municipi la implicació 
del conjunt d’entitats en la vida públi-
ca, ha iniciat un Pla de Formació per a 
la Dinamització de les Famílies. El pro-
jecte s’emmarca en l’àmbit educatiu i 

la FaPaC s’encarregarà del seu disseny 
i implementació durant aquest curs 
2010/2011. La iniciativa forma part de 
les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn 
amb un doble objectiu: detectar les ne-
cessitats i mancances que tenen les 
associacions, i posar a la seva disposi-

ció recursos i estratègies que facilitin 
la seva participació, creixement i des-
envolupament pel que fa a l’aportació 
d’idees i propostes de millora sobre 
qüestions educatives perquè aquestes 
redundin en l’increment de la cohesió 
social. 

Pla de dinamització Per a Famílies, a Vila-seca
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MISSIÓ 

La missió de la FaPaC és treballar 
per una educació pública de 
qualitat, catalana, laica, gratuïta, 
equitativa i democràtica. 

Per aconseguir-ho: 

> Fomentem la participació 
associativa amb la coordinació 
i el desenvolupament de projectes 
comuns entre les AmPA

> Actuem com a agent d’influència 
social i política per millorar 
el sistema educatiu

> Oferim a les AmPA els serveis 
que siguin necessaris
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mirar cap endavant per millorar. Aquest és el 
gran repte que tenim tots els agents implicats 
en l’educació, especialment l’administració, 
amb les eleccions al Parlament de Catalunya 
a la vista. Durant la legislatura que deixem 
enrere s’han aconseguit avenços, però també 
s’han arraconat temes claus -com el decret 
d’admissió d’alumnes- per dotar el nostre 

sistema educatiu d’una major qualitat i equi-
tat. Com a federació que aplega la majoria 
d’associacions de pares i mares d’alumnes, 
hem fet balanç de tot plegat i hem elaborat 
un seguit de propostes adreçades als polí-

tics que hauran de governar el nostre país. 
El nostre desig és que, ara, siguin assumides 
durant els propers anys pel bé de l’educació.
Caldrà més diàleg, més ganes d’arribar a 
acords, i més entesa entre totes les parts si el 
que volem és fer possible l’educació del futur. 
Les famílies dels alumnes no ens conformem 
amb les dades i els resultats que es posen 
damunt la taula. Reclamem un compromís 
sincer i real que ens permeti avançar junts 
en benefici dels nostres fills que, no oblidem, 
seran els ciutadans del futur. Per això, serà 
fonamental poder comptar amb mecanismes 
de participació efectius, doncs les famílies 
volem ser també actors dins de la comunitat 
educativa i participar activament en els pro-
jectes educatius. Confiem que durant la pro-
pera legislatura l’educació -aquesta vegada 
sí- sigui entesa com a estratègica i no en clau 
partidista, com moltes vegades succeeix.  

Confiem que l’educació 
sigui entesa com a estratègica 
i no en clau partidista    

Més diàleg per millorar
Editorial:

Coincidint amb les festes de la mercè, la 
FaPaC ha estat present en la 15a. mostra 
d’Associacions de Barcelona celebrada 
del 24 al 26 de setembre. A través d’un 
estand sota el lema “Construïm l’escola 
del futur, implica’t en l’educació”, la fe-
deració va donar a conèixer al públic en 
general el treball que fan les AmPA en 

la comunitat educativa, com funcionen 
i quins interessos persegueixen. mem-
bres de la Junta de FaPaC de Barcelona 
van atendre les inquietuds i preocupa-
cions dels pares i mares com a mem-
bres d’AmPA. La mostra d’Associacions 
té lloc cada any per tal d’apropar als ciu-
tadans el teixit associatiu de la ciutat. 

Un any més, a la mostra d’associacions

La FaPaC continua reclamant al Depar-
tament d’Educació que obri vies de 
diàleg amb els agents socials per acon-
seguir una major implicació des de dife-
rents àmbits en benefici d’una concilia-

ció real entre la vida familiar i laboral. 
Aquesta és una de les principals de-
mandes de la federació fetes públiques 
coincidint amb l’inici de curs. Corregir la 
segregació escolar actual, millorar els 

nivells d’èxit escolar, mantenir les in-
versions previstes en educació i complir 
l’articulat de la LEC són altres reivindi-
cacions expressades per la FaPaC. 

més conciliació Vida Familiar i laboral

Les AmPA, a través de la FaPaC, han es-
tat les entitats convidades d’enguany 
en la celebració del Dia del migrant, 
una festa ciutadana celebrada el 24 
d’octubre a Barcelona i organitzada 
pel Consell municipal d’Immigració 
de Barcelona. La jornada va servir per 
apropar les AmPA i les associacions 
d’immigrants, i incentivar així la par-
ticipació de persones immigrades. La 

FaPaC s’ha proposat iniciar un procés 
de col·laboració a través de reunions 
conjuntes entre AmPA i associacions 
d’immigrants per aconseguir l’objectiu 
comú d’incrementar la participació i 
millorar les condicions d’escolarització 
dels alumnes. Un total de 37 entitats hi 
van participar en aquesta festa on va 
quedar palesa la diversitat cultural de 
la ciutat.

Un de cada deu nens de 10 anys pateix 
mal d’esquena, percentatge que pot 
augmentar fins a un 70% al final del 
creixement, entre els 16 i 21 anys. són 
dades del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya que el mes de setembre 
va presentar a Barcelona una campan-
ya adreçada a alumnes, famílies i mes-

tres d’escoles de primària per incidir en 
els hàbits posturals dels més joves. La 
FaPaC ha donat el seu suport a aques-
ta inciativa i va ser una de les entitats 
que van participar en el seu acte de pre-
sentació. La campanya s’iniciarà l’últim 
trimestre de l’any en una quarantena 
d’escoles de tot Catalunya. 

les amPa, conVidades en el dia del migrant

sUPort a la camPanya “la FisioteràPia a l’escola” 

Escoles d’altres mons  

El museu marítim de Barcelona acull la mostra fotogràfica 
Escoles d’altres mons-Fotografia i literatura, que proposa 
un recorregut per les escoles de diferents països a través de 
80 imatges en blanc i negre signades pel fotoperiodista Kim 
manresa. Cadascuna de les instantànies s’acompanya d’un 
manuscrit amb el pensament d’escriptors de gran prestigi in-
ternacional que reflexionen sobre l’impacte que els va pro-
vocar la foto. L’exposició és una oportunitat única per sentir 
més a prop la situació de l’educació i de la infància arreu del 
món. Fins al 31 de desembre.  

D’INTERÈS
La dada

80 
fotografies 
mostren la reali-
tat de l’educació 
a més de 30 
països del món. 

XIX JORNADES 
“HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ. 
DONES I EDUCACIÓ”  

Del 18 al 20 novembre de 2010
olot (girona) 

Organitza: 
Fundació d’Estudis superiors 
d’Olot i Universitat de Girona
www.udg.edu 
 

XI JORNADES DEL PECB 
“LA CREATIVITAT EN EDUCACIÓ” 

Del 29 al 30 novembre de 2010
barcelona 

Facultat de Filosofia, Geografia 
i Història UB.  
 

JORNADA “LA POBRESA 
INFANTIL A CATALUNYA” 

17 desembre 2010
auditori caixaforum 
(barcelona) 

Organitza: Fundació Pere Tarrés, 
Càritas Catalunya i FEDAIA
www.peretarres.org
 
 

CICLE CONFERÈNCIES
“DIMARTS EDUCATIVA”
L’orientació acadèmica 
i professional des de primària 

14 desembre de 2010
barcelona 

Organitza: Col·legi Oficial 
Psicòlegs Catalunya
www.copc.org
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Existeixen multitud d’activitats que infants i joves poden desenvolupar fora de l’escola 
per continuar aprenent. El boicot d’alguns docents a fer sortides i colònies ha deixat 
a l’ombra allò realment important: el seu valor pedagògic

Activitats fora de l’aula, 
una oportunitat educativa

La LEC 

L’article 39 de la 
LEC reconeix el 
valor educatiu de 
les activitats d’oci 
que han de ser 
regulades pel 
Govern quant a 
requisits i criteris 
de qualitat

55%
dels centres 
catalans van 
fer sortides 
i colònies 
el curs passat, 
segons dades 
d’Educació

marga pont  {  redacció
..........................................................

Excursions, colònies, casals, camps de 
treball,... són activitats que es poden 
programar dins el calendari escolar o 
bé en períodes de vacances. Existeixen 
múltiples raons pedagògiques perquè 
nenes i nens les gaudeixin. Per a Car-
les Barba, educador i vicepresident de 
la Fundació Catalana de l’Esplai, com a 
mínim n’hi ha quatre de fonamentals. 

La primera, especialment en el cas de 
les colònies, és que són un espai de 
convivència i de cohesió del grup. En 
segon lloc, permeten el contacte amb 
l’entorn; també faciliten la sensibilitza-
ció i coneixement de la natura “de forma 
directa i no només amb els llibres o in-
ternet”. Per últim, ajuden a desenvolu-
par l’autonomia personal: “Quan surts 
no tens el pare i la mare al costat, t’has 
d’espavilar i això et fa crèixer”.

En períodes com la nova setmana de 
vacances del febrer-març, cal promoure 
activitats de descans i més lúdiques 
que no té per què estar renyades amb 
un factor educatiu. Els experts assen-
yalen que aquestes activitats són una 
oportunitat per convertir-se en un espai 
educatiu en valors, més enllà de la rigi-

desa de l’aula. No en va, recomanen po-
tenciar l’esport, les activitats físiques 
o l’expressió artística, “per trencar el 
ritme i no només entretenir i aparcar els 
nens”, comenta Barba qui destaca que, 
a partir de determinades edats, pot ser 
una bona idea “compartir amb els nens 
què volen fer” per fer-los més responsa-
bles de la decisió.

Educació en valors
La pedagoga Roser Batlle recorda que 
“les famílies compten amb el model de 
serveis estructurats dins l’escola, on 
les AmPA juguen un gran paper i, d’altra 
banda, el model d’activitats i serveis 
oferts per entitats o associacions inde-
pendents, representades sobretot pels 
esplais o per les entitats de servei vin-
culades als moviments d’educació en 
el temps lliure”. siguin quines siguin 
les raons per fer sortides i colònies, 
“són necessàries i proporcionen opor-
tunitats de desenvolupament personal 
complementàries a l’escola, són un fac-
tor compensatori de les desigualtats 
i tenen una repercusió sensible en els 
resultats acadèmics”, afirma la peda-
goga. Els experts assenyalen que cal 
incorporar la idea que formen part del 
Projecte Educatiu. “L’escola no pot es-
tar tancada en les quatre parets; edu-
car és facilitar als infants relacionar-se 
amb l’entorn”, sentencia Barba, que 
també reivindica “trobar fórmules de 
cofinançament o beques perquè totes 
les famílies hi puguin accedir”, una de-
manda compartida per la FaPaC. 

Totes les famílies haurien 
de poder accedir-hi  

OPINIONS 

Les empreses que realitzen projec-
tes de coneixement de l’entorn i les 
cases de colònies han fet esforços 
importants per oferir instal·lacions 
i projectes de qualitat, tenir pro-
fessionals preparats i amb sous 
dignes. Xifrem en un promig del 
50% les anul·lacions i s’han deixat 
de contractar més de 1.500 moni-
tors i personal. Sovint les nostres 
instal·lacions juvenils són la prin-
cipal empresa de la població on es 
troba ubicada, fet que dinamitza 
el comerç i l’empresa local. 

Si tothom coincideix en la seva 
necessitat, cal evitar convertir-les 
en l’eina de pressió quan hi ha des-
acords d’ordre laboral. La situació 
generada pel boicot ens fa tornar 
a plantejar un major reconeixement 
a aquestes activitats, concretat en 
una millor remuneració per als 
mestres que tenen la bona voluntat 
de fer-les, així com suport a un sec-
tor tan precari com el de les cases 
de colònies, els seus treballadors 
i, en especial, els educadors 
ambientals. 

Són un element de compensació 
social per infants i joves d’entorns 
més desfavorits. Cal que el 
Departament d’Educació i el Govern 
ajustin alguns aspectes pendents 
del calendari i horari, i regulin les 
condicions en què s’han de fer, amb 
convicció, sense passar-hi de punte-
tes com s’ha fet durant molts anys, 
sovint deixant-nos sols els que  
hem cregut en aquestes activitats. 
L’alumnat serà qui més ens agrairà 
la solució a aquest conflicte.

Entenem que en qualsevol debat 
sobre educació ha de prevaler 
l’interès de l’infant per damunt 
de qualsevol altra consideració. 
Fem una crida als sindicats per 
tal que pensin en mesures alter-
natives i perquè no perjudiquin 
els infants per a defensar els seus 
legítims interessos. Volem posar 
en valor el fet que més del 85% 
dels equips docents amb els que 
col·laborem aniran de colònies. 

Sembla incomprensible que el 
trencament de principis educatius 
tan bàsics com la falta de diàleg o 
la utilització d’aquest mateix recurs 
com a element de pressió, sense 
pensar en l’exemple que es dóna a 
aquells a qui eduquem, estigui po-
sant en perill tot allò que ha portat 
a les colònies a esdevenir quelcom 
més que una tradició i un espai per 
a aprendre a conviure i a desenvo-
lupar moltes de les competències 
emocionals de l’alumnat. 

Víctor 
Baroja

gerent 
acellec

Josep Oriol 
Pujol 

director 
general 
fundació 
pere tarrés

Raül 
Manzano

president fmrp 
(federació 
moviments 
renovació 
pedagògica)

Carles 
Barba

vicepresident 
fundació 
catalana 
de l’esplai

Pedro 
de Haro

director 
gerent accac 
(associació 
cases colònies 
i albergs 
de catalunya)

> són un espai de participació 
democràtica.

> Complementen la pedagogia escolar.

> Prevenen la marginació i l’exclusió.

> Integren les persones 
amb discapacitats.

> Impulsen la integració cultural.

> Fomenten el benestar social, 
la qualitat de vida i la vertebració 
del territori.

> Promouen la salut.

> Faciliten la conciliació laboral, 
escolar i familiar.

> Tracen itineraris de transició i inserció 
crítica dels joves a la vida adulta.

> Creen nous jaciments d’ocupació.

Funcions socials: 
educació en temps de lleure 

OCI

El Decret d’autonomia reforça les direccions a escoles i instituts. La normativa 
haurà de servir per millorar el funcionament i els resultats dels centres educatius.

Cap a l’autonomia 
de centres

No tothom 
vol dirigir 

Des del 2004 ha 
caigut en picat la 
participació de pro-
fessorat en concur-
sos de mèrits per 
optar a la direcció.
 

48,8%
Els centres on s’ha 
nomenat un direc-
tor o directora per 
concurs de mèrits 
no han arribat 
a la meitat dels 
convocats en el 
curs 2009-2010.

72,4%
En el curs 2004-
2005 es va arribar 
fins al 72,4%. 

Potser el Decret 
d’autonomia 
de centres cerca 
incentivar les can-
didatures oferint 
a qui desenvolupi 
tasques directives, 
i passi una avalua-
ció positiva, la con-
solidació d’un grau 
personal docent 
superior al que tin-
dria si no hagués 
dirigit.

marga pont  {  redacció
..........................................................

Des de fa uns mesos, les direccions 
d’escoles i instituts saben que disposa-
ran de més competències per organit-
zar-se. Però també hauran de retre més 
comptes a través de l’avaluació dels 
centres, dels equips directius i del pro-
fessorat, i en funció dels resultats ob-
tindran més recursos o reconeixement 
a la tasca directiva o docent. Així ho 

preveu el Decret d’autonomia de cen-
tres aprovat l’agost, que desplega la 
LEC i que persegueix millorar el rendi-
ment acadèmic i la cohesió social. Des 
de l’AmPA de l’escola Can Fabra a Bar-
celona, Albert Palomo creu que aquest 
objectiu és assolible “sempre i quan es 
doti l’escola amb recursos necessaris”. 
Pedagògicament, el Decret permet a 

les direccions organitzar el temps i les 
assignatures -amb el límit que marquen 
els decrets de currículum-, introduir ma-
tèries, decidir l’ús dels espais i assignar 
les classes que impartirà cada docent. 
L’equip directiu té marge per fixar els 
càrrecs de responsabilitat i òrgans de 
govern, amb un mínim de director/a, 
secretari/a, cap d’estudis i dos depar-
taments, com ja fixava la LEC.

Gestió més independent
Pel que fa a l’àmbit de gestió, les direc-
cions poden demanar requisits comple-
mentaris als docents, seleccionar part 
del professorat a través d’una comissió 
i contractar substituts a partir d’una 
llista establerta, així com imposar san-
cions al professorat. La directora de Can 
Fabra, Carme martínez, troba positiva 
aquesta part del Decret en escoles de 
nova creació com la seva, però també 
és conscient que pot entrar en conflicte 
amb els drets dels treballadors: “Recla-
mo un interí que té el número 20.000 i 
un altre amb el número 600 no el recla-
ma ningú i té més dret”. Des de l’AmPA 

ho veuen bé sempre que la selecció del 
personal no caigui “en favoritismes ni 
amiguismes”.

Controls i recompenses
Quant a l’avaluació, el decret preveu 
que la dugui a terme la nova Agència 
d’Avaluació i Prospectiva del sistema 
Educatiu un cop finalitzi el mandat de 
la direcció, és a dir, cada quatre anys. 
L’objectiu és garantir que els alumnes 
assoleixen les competències bàsiques 
i específiques. Els recursos econòmics 
que rebrà el centre dependran en bona 
part de l’avaluació, que també reper-
cutirà en els reconeixements per a pro-
fessorat i direcció -implicaran augment 
de sou i mèrits-, i en l’obtenció de la 
qualificació de centre de referència 
educativa. A la directora de Can Fabra 
li preocupen les tensions que les retri-
bucions poden crear al claustre, mentre 
que mireia Parerols, mestra d’educació 
infantil, afirma que “cal que els mestres 
siguin avaluats, però trobo malament 
que se’ls premiï perquè al cap i a la fi 
estan fent la seva feina”. 

De l’avaluació del 
centre en dependrà 
el seu reconeixement  

OPINIONS 

Discrepo d’una valoració 
quantitativa dels alumnes

Trobo bé que s’avaluï el PEC 
i es miri si s’ha complert el que 
la direcció havia proposat al 
principi del seu mandat. Discre-
po d’una valoració quantitativa 
dels alumnes dins l’escola públi-
ca perquè hi ha moltes realitats 
diferents.

Allunya la direcció 
de la realitat de l’aula

Tinc els meus dubtes que el 
Decret millori els resultats aca-
dèmics i la cohesió social. Té 
coses positives, com gestionar 
els horaris i adaptar-los a la rea-
litat de l’escola i poder reclamar 
mestres que saps que encaixen 
amb el PEC, però allunya la direc-
ció de la realitat de la classe. 

La complicitat entre direcció 
i famílies és imprescindible

El Decret reforça el compromís 
família-escola i fa partíceps a les 
famílies del PEC. La complicitat 
i el bon enteniment entre la 
direcció del centre i les famílies 
és imprescindible. 

Mireia 
Parerols

mestra 
d’educació 
infantil   

Carme 
Martínez

directora 
de l’escola
can fabra   

Albert
Palomo

president 
de l’ampa 
can fabra   



oliver martín  {  redacció
..........................................................

Coincidint amb la proximitat de les 
eleccions al Parlament de Catalunya, la 
Junta General de la FaPaC ha volgut po-
sar a debat el sistema educatiu actual 
donant veu a les diferents formacions 
polítiques. Ho va fer en l’acte inaugural 
del curs 2010-2011, celebrat el passat 
27 d’octubre a l’Escola Collaso i Gil de 
Barcelona. L’objectiu: conèixer les pro-
postes electorals dels partits i crear un 
marc de trobada per reflexionar conjun-
tament sobre l’educació que tenim i que 
volem.

L’acte va reunir en un mateix espai els 
candidats Irene Rigau (CiU), Ernest    
maragall (PsC), Ernest Benach (ERC), 
Rafael López (PP) i Dolors Camats (ICV). 

En el seu discurs d’obertura, la presi-
denta de FaPaC, Imma Fuyà, va recordar 
la necessitat de treballar plegats per 
millorar l’educació “perquè encara hi 
ha aspectes que no funcionen prou bé 
com seria d’esperar”. La FaPaC va voler 
posar en relleu dos temes que li preocu-
pen: la segregació escolar i la participa-
ció de les famílies en l’educació.

Veu dels agents educatius
El debat va estar obert als agents edu-
catius. Entitats de referència en el seu 
àmbit hi van participar formulant la seva 
pregunta als representants polítics. Des 
de la Federació de moviments de Re-
novació Pedagògica, el seu president, 
Raül manzano, va reclamar mesures 
concretes per millorar la relació entre la 
conselleria i les comunitats educatives. 

Pedro del Haro, director de l’Associació 
de Cases de Colònies i Albergs de Cata-
lunya, va demanar més contingut al re-
coneixement de les activitats del lleure. 
Per la seva banda, Anna Jolonch, de la 

Fundació Jaume Bofill, va posar sobre 
la taula les dades actuals de fracàs es-
colar. Finalment, en representació dels 
sindicats, montserrat Ros, de CC.OO., 
va centrar la seva intervenció en la for-
mació postobligatòria. 
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Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes amb Discapacitat Intel·lectual

Dincat-fampadi

Al llarg dels darrers anys s’ha avançat 
decididament vers la inclusió educativa 
dels alumnes amb necessitats educati-
ves especials. Aquest fet s’ha concretat 
en l’encara incipient aparició de nous 
recursos del sistema educatiu, com po-
den ser les unitats de suport a l’educació 
especial (UsEE) i el reconeixement del 
paper dels centres d’educació especial 
(CEE) dins de l’escola ordinària (com a 
centres de recursos i de serveis perso-
nalitzats). Tot i això, un sistema educa-
tiu inclusiu exigeix canvis més profunds 
que impliquin a tots els membres de la 
comunitat educativa.

El treball fet fins al moment ha es-
tat intens, però encara és insuficient 
per garantir un sistema educatiu ve-
ritablement inclusiu vers els escolars 
amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (DID). Així, el pas-
sat 28 d’abril de 2010, es va constituir 
la Federació d’associacions de mares 
i pares d‘alumnes amb discapacitat 
intel·lectual (Fampadi), una de les enti-
tats que integra el grup Dincat (Disca-
pacitat intel·lectual Catalunya). Fampa-
di agrupa les associacions de famílies 

amb alumnes amb DID, al marge del 
caràcter especial o ordinari del centre 
on assisteixin. Tots compartim el prin-
cipi que, per tal d’assolir una escola 
realment inclusiva, cal treballar a par-
tir de les capacitats de cadascun dels 
alumnes, per tal que tots ells gaudeixin 
-a totes les escoles- d’una educació en 
igualtat de condicions.

Des de Fampadi entenem que la repre-
sentació de les famílies amb nens i ne-
nes amb DID exigeix que treballin ple-
gades d’una banda, les AmPA de les 
escoles a les que estudiïn aquests nens 
i nenes i, d’altra, les associacions de 
famílies directament afectades per la 
discapacitat. És per aquesta necessària 
col·laboració que ha nascut Fampadi. 
Animem els pares de fills amb discapa-
citat intel·lectual que estiguin interes-
sats en aquest projecte a què contactin 
amb Dincat.

La col·laboració de totes les persones 
-mestres i famílies- ha de resultar de-
terminant per arribar a assolir una es-
cola realment inclusiva en la qual la dis-
capacitat ha d’enriquir a tots i totes.  

Isabel 
Solé

presidenta 
de fampadi

La col·laboració de 
mestres i famílies és 
determinant per assolir 
una escola inclusiva

L’entitat va néixer el 2010 –de 
l’evolució d’una Federació an-
terior –, i forma part de Din-
cat (Discapacitat intel·lectual 
Catalunya), grup de referència 
de la discapacitat intel·lectual a 
Catalunya al qual estan asso-
ciades més de 300 entitats, que 
donen serveis a prop de 31.000 
persones.

> La missió de fampadi 
entronca amb la missió general 
de tot Dincat: defensar els drets 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, tot treballant per a 
la seva inclusió, qualitat de vida 
i igualtat d’oportunitats. En con-
cret, s’orienta a la defensa i repre-
sentativitat de les mares i pares 
que tenen fills/es amb discapaci-
tat intel·lectual en edat escolar.

Presidenta: Isabel solé

Adreça: Dincat. 
Joan Güell, 90. Barcelona.

Telèfon: 93 490 16 88

Web: www.dincat.cat

E-mail: fampadi@dincat.cat

FAMPADI

Els polítics prenen 
el pols a l’educació

Famílies i entitats educatives 
van traslladar les seves 
preocupacions als candidats

més de 150 persones van assistir al de-
bat, que va reunir una gran represen-
tació de pares i mares que estan al ca-
pdavant de les AmPA, vinguts d’arreu 
de Catalunya. El públic també va fer ús 
de la seva paraula. Un representant de 
l’Associació de Pares i mares de Gais 
i Lesbianes va demanar mecanismes 
per frenar l’as setjament en l’educació 
per raons d’orientació sexual. Per la 
seva banda, les AmPA barcelonines de 
l’Escola La maquinista i de l’IEs La se-
deta es van mostrar preocupades pels 
centres en barracons i per la gratuïtat 
de l’educació, respectivament. L’AmPA 
de l’Escola montgrós (sant Pere de Ri-
bes) demanà actuacions per a la inclusió 
dels alumnes discapacitats. El debat va 
ser retransmès en directe per la web de 
la federació: www.fapac.cat

Èxit de públic assistent 

Escola Collaso i Gil

L’ACTE

La FaPaC ha aconseguit reunir els 
representants dels partits polítics per 
reflexionar sobre les assignatures 
pendents que tenim en matèria educativa. 

L’Escola Collaso i Gil, situada al barri del 
Raval de Barcelona, va ser l’escenari del 
debat. El centre -que aquest any com-
memora el seu 75è. aniversari- és un 
referent per la tasca que realitza tota la 
comunitat educativa per gestionar amb 
èxit la diversitat del seu col·lectiu. I és 
que aproximadament el 85% dels seus 
450 alumnes són d’origen estranger, 
principalment procedents del Pakistan 
i del marroc. 



Quin paper ocupa l’educació en l’agenda de les diferents formacions polítiques? 
Els seus representants valoren l’actualitat i expliquen quines són les seves prioritats.

Les properes eleccions marquen el tret de sortida d’una nova 
legislatura que per a molts sectors ha de ser una oportunitat 
de millora i de futur. També per a l’educació. Al llarg dels úl-
tims quatre anys, l’escola pública ha viscut canvis importants 

per adaptar-se a les noves exigències, però també ha anat 
perdent la seva normalitat. La FaPaC ha reunit els candidats 
dels partits perquè donin la seva opinió sobre alguns dels te-
mes que més preocupen les famílies.    
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PP icVPsc c’serc

1 > La lluita contra el fracàs escolar que afecta, 
fonamentalment, l’escola pública. Volem dignifi-
car-la amb més recursos a l’aula i més autonomia. 
A més, volem augmentar la llibertat de les famílies 
per poder escollir escola i model educatiu, des de 
l’educació infantil fins als cicles postobligatoris 
i possibilitar la seva gratuïtat revisant la política 
dels concerts. Un tercer aspecte fonamental serà 
dignificar la funció docent i donar més poder 
als nostres professors a l’aula: tant per posar 
les notes com per posar ordre.

2 > Invertir més en l’escola pública. Això vol dir 
la reducció de les ràtios de mestres, l’augment 
dels recursos del sistema i un nou enfocament 
de la nostra educació per eliminar l’escola compren-
siva i la promoció automàtica, i posar més èmfasi 
en l’exigència i l’esforç, un major control dels conei-
xements assolits a cada etapa i posar més atenció 
a les assignatures instrumentals.

3 > La solució passa per implantar la cultura de 
l’elecció. No creiem en mesures coactives de distri-
bució de l’alumnat ni de quotes. Pensem que és 
més lògic oferir a tothom la possibilitat d’escollir 
lliurement l’escola a la que vol anar i fer que realment 
aquesta opció no suposi un sobrecost a les famílies. 
Cal eliminar les actuals zones educatives perquè són 
profundament segregadores: si l’elecció d’escola 
ve determinada per la zona on viu la família, al final 
les zones s’acaben convertir en guetos.

4 > És important i creiem que els pares han de 
disposar de més temps i d’espais per dedicar-se 
a l’educació dels fills. Impulsarem, dintre de les 
mesures de conciliació de vida laboral i familiar, 
noves fórmules com els permisos perquè les famílies 
es puguin coordinar amb els tutors i els mestres 
i puguin participar activament en els processos 
electius i democràtics de les escoles.

1 > El canvi que volem passa per garantir el dret 
a l’educació en un marc de llibertat; establir una 
ofensiva de país contra el fracàs escolar; fer de cada 
centre un centre de qualitat; fer de la formació 
professional una política de país; afavorir el talent; 
i fer que l’administració i els centres estiguin 
al servei de l’educació.

2 > Farem de la competència lectora un punt central 
de la lluita contra el fracàs escolar. Promourem 
la detecció precoç de les dificultats dels alumnes 
amb més formació del professorat, especialistes, 
i amb major implicació de les famílies. Enfortirem 
l’aprenentatge de les competències bàsiques 
(lectura, raonament, expressió oral i escrita, càlcul). 
Establirem un tutor personal d’aprenentatge per 
als alumnes amb baix rendiment. Implantarem 
la recuperació a l’estiu. Treballarem per reduir els 
desavantatges inicials dels alumnes amb situacions 
socials complexes.

3 > Dissenyarem zones educatives àmplies que 
tindran en compte diversos criteris i que permetin 
el compromís de tots els centres en l’escolarització 
de tots els alumnes. L’atenció i els recursos per 
a l’alumnat amb necessitats específiques la compar-
tiran els centres del Servei d’Educació de Catalunya 
amb mecanismes de reserva de places o especia-
lització amb les dotacions adients. Implementarem 
el programa “Escoles Palanca” per a entorns escolars 
d’una dificultat especial.

4 > La carta de compromís educatiu ha de servir 
perquè les famílies es comprometin fent seu el 
projecte d’escola i les seves normes, incrementant 
la col·laboració en el procés educatiu de l’alumne. 
Han d’estar ben informades del desenvolupament 
dels seus fills, implicades en els centres, corespon-
sables de la tasca docent, compromeses amb un 
clima de respecte, participació i llibertat. 
Potenciarem la seva implicació en els òrgans parti-
cipatius del sistema, en especial en els consells 
escolars i en les AMPA.

1 > Cal impulsar i garantir un ensenyament públic 
basat en els principis d’equitat, igualtat i qualitat. 
És necessari un finançament suficient, com a mínim 
un 6,3% del PIB destinat a educació, i eliminar 
progressivament els concerts que no impliquin 
compromís de servei públic. Incrementar les polí-
tiques d’equitat i ajuts en serveis complementaris, 
com les beques menjador. Proposem un segon pla 
d’escoles bressol públiques vist l’èxit del primer 
pla que fa que aquest curs hagi 100.607 alumnes 
de l’etapa 0-3 anys, el 58,3% al sector públic. 
Aprovació d’una Llei d’Educació Permanent i de 
formació al llarg de la vida. 

2 > Volem un 85% d’èxit escolar, reforçant l’educació 
pública com a eix vertebrador del conjunt del 
sistema educatiu amb més i millors centres públics. 
Cal revaloritzar la funció dels docents, comptant 
constantment amb la seva participació i amb 
incentius a la innovació educativa i a la renovació 
pedagògica. 

3 > Per garantir el dret a l’educació i a la igualtat 
d’oportunitats cal un Pla d’Atenció Educativa 
a la Diversitat, per l’actual repartiment desequilibrat 
d’alumnat amb necessitats educatives especials, 
com és el cas dels nouvinguts. Les experiències de 
les Aules d’Acollida són molt positives, cal diferen-
ciar-les dels Espais de Benvinguda Educativa (EBE) 
que proposem eliminar perquè fomenten l’exclusió.

4 > Implicar tota la ciutadania per desenvolupar 
plenament un model d’educació inclusiva on totes 
les persones ensenyen i aprenen, siguin infants, 
mares i pares, voluntariat o el mateix professorat, 
qui té la responsabilitat bàsica d’aquest procés. 
Un centre educatiu amb un model de funcionament 
on es potencia la relació amb les famílies i de la 
comunitat amb els docents. Programes de formació 
de les famílies en l’educació. Permisos retribuïts 
en el món laboral per assistència a tutories 
i consells escolars.

1 > Abordar els nous reptes ha de comportar una 
segona transformació que implica determinar i 
impulsar objectius de qualitat, equitat, i innovació. 
La política educativa s’hauria d’orientar a consoli-
dar el model educatiu propi, millorar el rendiment, 
adaptar l’activitat educativa a les noves exigències 
de coneixement i integrar-la en un sol sistema que 
superi qualsevol dualitat, assegurar la implantació 
d’una nova cultura de l’avaluació escolar, prioritzar 
el projecte educatiu de cada centre, eixamplar la 
seva autonomia real, aconseguir el reconeixement 
social i la dignificació de la funció docent, propiciar 
el reconeixement i la participació de les famílies en la 
tasca comuna d’educar, i aconseguir la col·laboració 
horitzontal de tota la societat.

2 > Implica la necessitat de disposar de nous instru-
ments de gestió educativa i administrativa perquè els 
centres escolars, mestres i professorat, i les famílies, 
puguin actuar sobre la situació actual. El desplegament 
de la LEC apunta en aquesta línia. Algunes de les 
mesures: reforçar el primer cicle d’educació primària 
per a garantir el coneixement correcte i a temps de 
la leptoescriptura, i incentivar la permanència de 
l’alumnat en els ensenyaments postobligatoris fins 
els 18 anys. 

3 > Plantegem una aposta per l’equitat educativa 
que asseguri la igualtat d’oportunitats, sigui qui 
sigui cadascú, tingui les circumstàncies socials que 
tingui, incloses les de suport especial. L’equitat és 
l’assegurament pel govern, a través del sistema 
educatiu públic, sigui a través d’escoles públiques 
pròpies, sigui a través d’escoles concertades. 
Que l’oferta educativa arribi a tothom sense discri-
minacions possibles. 

4 > Hem intentat expressar la necessitat d’una actua-
ció integrada de tots els agents educatius, que inclou 
les famílies, amb el concepte de “societat educado-
ra”. L’educació correspon a tothom, no solament a 
l’escola. La proposta d’una major complicitat dels 
agents educatius va adreçada al professorat i també 
a les famílies, al mateix alumnat, i a les adminis-
tracions. La presència de les famílies en les procés 
educatiu s’hauria de garantir a través d’una major 
presència de contacte regular entre família i esco-
la, una acció tutorial més àmplia i un major volum 
d’intercanvi d’informació educativa i escolar.

1 > Reduir el fracàs escolar situat en el 30% de 
l’alumnat. La pedagogia de la promoció automàtica 
juntament amb la manca de mitjans i d’implicació 
de les famílies són les principals causes d’abando-
nament escolar molt superior a la mitjana europea. 
Volem una educació trilingüe. A Catalunya, un bon 
coneixement del català, castellà i una llengua 
estrangera, preferentement l’anglès, és garantia 
d’igualtat d’oportunitats. Un dels nostres objec-
tius és establir que castellà i català siguin llengües 
d’ensenyament a les aules, amb una presència 
d’un 40% per a cada llengua oficial i d’un 20% 
per a la llengua estrangera.

2 > Augmentarem la inversió pública en educació 
fins situar-nos en la mitjana europea, prioritzant 
l’escola pública. En l’aprenentatge reforçarem 
la comprensió lectora, el raonament, el càlcul, 
l’expressió oral i escrita, les competències digitals 
i el tractament de la informació, l’expressió artística. 
Establirem un tutor personal per orientar els alum-
nes amb baix rendiment. Potenciarem l’esport 
com eina per millorar hàbits i comportaments 
en alumnes amb risc de fracàs escolar. 

3 > Establirem més controls per evitar que la 
concertada seleccioni el seu alumnat. La integració 
en el sistema educatiu s’ha de realitzar a través 
de les aules d’acollida sense que comporti un 
adoctrinament identitari.

4 > Potenciant la participació de les famílies en 
els consells escolars i les AMPA. Plasmant un com-
promís educatiu entre famílies i centre a través del 
qual la família s’hi comprometi i faci seu el projecte 
educatiu d’escola i augmenti la seva col·laboració 
en el procés educatiu.

1 > L’educació és una prioritat de país i de govern, 
un assumpte que implica tota la societat. Caldrà 
continuar desplegant la Llei d’educació, consolidar 
el servei públic educatiu, garantint la qualitat, 
l’equitat i l’excel·lència educatives, sense perdre 
de vista la necessària cohesió social. En un context 
de crisi i d’internacionalització de l’economia, 
ampliar la formació professional i la formació al llarg 
de la vida són reptes que han de permetre situar-nos 
com a país competitiu i capdavanter. Donarem 
suport al programa d’escoles obertes que asseguri 
que els centres puguin obrir entre l’1 de setembre 
i el 31 de juliol amb activitats de lleure educatiu.

2 > Millorar els recursos del sistema educatiu 
com preveu la LEC aconseguint en vuit anys que 
la inversió educativa sigui un 6% del PIB. També, 
fent un reconeixement clar de la feina dels profes-
sionals de l’educació i promovent que famílies 
i escoles treballin conjuntament, complementant 
i reforçant l’acció educativa d’ambdues institucions.  

3 > Avançar en la coresponsabilitat de tots els 
centres educatius, públics i concertats, per acon-
seguir una escolarització equilibrada de l’alumnat. 
Caldrà desenvolupar moltes de les mesures contem-
plades en el Pacte Nacional per l’Educació, com ara 
els contractes-programa, i que en aquests quatre 
anys han estat poc valorades. 

4 > L’educació comença a casa, es treballa a l’escola 
i continua a la plaça pública. Una de les prioritats 
és afavorir una major implicació de les famílies 
a través de mesures concretes i ben coordinades 
des del Govern. Proposem la creació d’una secre-
taria de Família amb una clara projecció educativa. 
Millorar els ajuts a l’alumnat o reforçar l’orientació 
educativa adreçada a les famílies són cabdals 
per afavorir la imprescindible participació de les 
famílies en l’educació.  

ALICIA SÁNCHEZ 
CAMACHO

ciU
ARTUR 
MAS

JOAN 
HERRERA

MONTSERRAT 
TURA

ALBERT 
RIVERA

JOAN 
PUIGCERCÓS

Els partits responen
1 > De cara a la nova 
legislatura, quines són 
les vostres prioritats 
en matèria educativa?

2 > Quines mesures 
teniu previst impulsar 
per millorar l’èxit escolar 
a Catalunya? 

3 > Davant la concentració 
d’alumnat nouvingut, què 
proposeu per solucionar 
la segregació escolar? 

4 > Què plantegeu per 
millorar la participació de 
les famílies en el procés 
educatiu dels fills?



 
La FaPaC fa una crida a les famílies per-
què participin i reforcin així el seu pa-
per en la comunitat educativa.

Els pares i mares saben què  
és el consell escolar?
És obligació de les AmPA dels nostres 
centres explicar perquè serveix aquest 
òrgan i quines són les seves feines. 
sembla que només és una qüestió de 
l’escola, però les famílies han de saber 
que iniciatives com el projecte de socia-
lització de llibres s’hi aprova aquí. 
si no s’explica la seva importància pas-
saria desapercebut.

Com feu perquè les famílies  
n’estiguin al cas?
En qualsevol assemblea informativa, 
reunió o xerrada intentem fer una feina 
d’anar recordant que al consell escolar 
tenen una representació i que és impor-
tant ser-hi, ja que en aquest espai po-
dem traslladar la seva opinió.

La comunicació és clau?
sí, doncs molts pares encara tenen cer-
ta por o reticència al paper que poden 
jugar davant dels mestres en un consell 
escolar. Hem de treballar per trencar 
amb això, podem fer molt pels nostres 
fills a l’escola.

Com fomenteu la participació  
en les eleccions?
A banda d’una comunicació general, 
aprofitem per informar-ne en reunions 
diverses i convoquem una xerrada espe-
cífica sobre els comicis. Fem una crida 
personalitzada als pares i mares perquè 
s’hi presentin com a candidats, sobretot 
als que tenen fills en infantil perquè te-
nen més recorregut i projecció.

S’hi involucren?
El grau d’implicació depèn molt del 
col·lectiu que hi ha a l’escola. si són 
actius habitualment és fàcil que surtin 
candidats i hi participin. Per alguns pa-
res moltes vegades no és el moment, 
però són conscients de la importància 
dels consells i això és clau.

Perquè la participació encara és baixa?
El format de les eleccions creiem que és 
massa formal per a una escola i per a 
un col·lectiu de pares que habitualment 
ho té complicat per disposar de temps. 
Està bé donar-li importància, però més 
en els fets que no en la forma. Entenem 
que el procés ha d’estar regulat, però 
s’hauria de simplificar. Quin pare pot 
estar tot un dia a la mesa electoral?

Què voleu transmetre des de l’AMPA?
Intentem transmetre que no treballem 
per a nosaltres, sinó que estem educant 
els nostres fills; creiem que si veuen 
que som gent involucrada sense una 
raó econòmica aconseguirem que tam-
bé ho siguin. “De pares actius, fills soli-
daris” és un dels nostres lemes.  
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La LEC (Llei d’Educació de Catalunya) 
ha estat la protagonista indiscutible de 
l’etapa política que ara s’acaba. Tot i ser 
positiva en molts aspectes, una cosa és 
la llei i una altra el seu desplegament. 
Els Decrets d’autonomia de centre i de 
direcció han estat els principals eixos 
d’intervenció que el Departament 
d’Educació ha prioritzat en detriment 
del Decret d’admissió d’alumnes que 
s’haurà de desplegar en la propera le-
gislatura, tot i jugar un paper clau per 
resoldre l’actual desigualtat i segrega-
ció escolar que es viu a molts centres.

Polítiques impulsades
L’aplicació del nou calendari escolar 
ha generat dubtes entorn a les activi-
tats extraescolars del nou període de 
vacances d’hivern, pel que fa al seu fi-
nançament i a la seva gestió, és a dir, 
com i qui les ha d’organitzar. La supres-
sió de la jornada intensiva del juny ha 
generat un conflicte amb col·lectius de 
docents. D’altra banda, la implantació 
del pla EduCAT1x1 s’ha fet extensiva 

abans de fer-ne una avaluació acura-
da. Els resultats, en ocasions millora-
bles, d’aquestes polítiques evidencien 
que potser no han buscat la complicitat 
suficient d’altres àrees de govern així 
com d’actors socials i econòmics. Prova 
d’això és la relació entre l’administració 
i els sindicats que, durant aquesta le-
gislatura, s’ha tornat més enrarida.

Famílies i participació
La participació de les famílies en 
l’educació dels fills amb mecanis-
mes efectius ha quedat diluïda al llarg 
d’aquesta etapa durant la qual tampoc 
s’ha acabat d’atorgar a les AmPA un re-
coneixement social a la càrrega de tas-
ques que realitzen. D’altra banda, la mi-
llora dels resultats acadèmics així com 
la gratuïtat de l’ensenyament públic 
continuen sent assignatures pendents. 
La FaPaC confia que en la nova etapa 
que s’obre s’afrontin aquests reptes 
que encara té el nostre sistema educa-
tiu. La col·laboració de les famílies està 
garantida.    

Amb la vista posada en la propera legislatura, la FaPaC reclama que la política educativa no estigui pensada 
en clau electoral, ja que ha de ser entesa com a estratègica i estar per sobre de decisions partidistes. 

Desigualtats

La dualitat de xar-
xes que hi ha al 
sistema públic 
d’educació fa que 
s’allunyi del mo-
del de servei pú-
blic educatiu del 
Pacte Nacional 
d’Educació, amb 
escoles públiques 
i concertades en 
igualtat de drets 
i deures. S’estan 
consolidant amb 
diners públics 
desigualtats 
massa flagrants. 

Toca fer balanç
       TEmPs D’AmPA    {  l’apunt11

L’AMPA de l’Escola Alta Segarra de Calaf impulsa el “Taller de famílies”, 
una iniciativa per fomentar la relació entre famílies autòctones i nouvingudes. 

Entrevista a Carles Benito, president AMPA de l’escola Mercè Rodoreda i secretari coordinador de les 
AMPA de Nou Barris de Barcelona: “Simplificant el procés electoral es facilitaria la participació de les famílies”

Tallers de famílies: 
una experiència intercultural

Eleccions als consells escolars

La llengua, la cultura o les tradicions 
són, moltes vegades, obstacles que 
dificulten la integració de l’alumnat 
nouvingut. També de les seves famí-
lies. Per trencar amb aquestes barreres, 
l’AmPA de l’Escola Alta segarra, junta-
ment amb la direcció i l’ajuntament, van 
endegar ara fa sis anys un espai, a la 
mateixa escola, per ajudar a què les fa-
mílies autòctones i nouvingudes es po-
guessin conèixer i relacionar millor. 

No en va, al centre estudien 360 alum-
nes dels quals un 35% són immigrants, 
sobretot procedents d’El marroc. Així 
va néixer el projecte “Taller de famílies” 
que, tot i estar obert als pares, acostu-
ma a reunir una quarantena de mares.

Relacions interculturals
Amb esforç i dedicació, l’AmPA coordina 
els diferents tallers que un cop per set-
mana giren entorn a una activitat con-
creta (manualitats, gastronomia, ioga, 
etc.) que serveix com a excusa perquè 
totes les mares, independentment de la 
seva procedència, comparteixin un ma-
teix espai -la biblioteca- i puguin apren-
dre les unes de les altres. “El projecte 
ha fet que les mares immigrants entrin a 

l’escola, coneguin què fan els seus fills 
i es relacionin amb les mares d’aquí”, 
comenta montserrat Gangunells, una 
de les seves responsables, qui recorda 
que els tallers també es transformen 
en xerrades informatives sobre temes 
d’interès com la nutrició o els mètodes 
anticonceptius. 

El caràcter innovador d’aquesta expe-
riència radica en bona part en què la 
relació entre les famílies es duu a ter-
me en horari escolar, habitualment a 
les tardes. Aquest fet ajuda a què les 
famílies immigrants se sentin més inte-
grades en la vida del centre. Cada taller 
finalitza amb una excursió que fan totes 
les mares; “una experiència molt enri-
quidora”, en paraules de Gangunells.  

“Hem comprovat 
que la integració dels 
alumnes immigrants 
comença per les seves 
famílies”

Calendari

2 novembre 
Inici procés 
electoral

2-12 nov.
Constitució meses 
electorals

22-26 nov.
Votacions 

La dada

35%
dels alumnes 
de l’escola són 
immigrants

Els “Tallers 
de mares” 
funcionen des 
del curs 2004/05

El projecte ha estat 
reconegut en el 
I Congrés de Pràcti-
ques Educatives 
Innovadores, cele-
brat l’any passat 
al Baix Llobregat.

> Qui pot votar?
Representants del professorat, 
l’alumnat, els pares i del personal 
d’administració i del servei perso-
nal d’atenció educativa comple-
mentària.

> Per què participar?
La participació de l’AmPA i de 
les famílies en les eleccions és 
important per aconseguir tenir 
un major pes dins de la comunitat 
educativa.

> Què fa el consell escolar?
Algunes de les funcions són: 
aprovar el projecte educatiu 
del centre, la seva programació 
anual i la carta de compromís 
educatiu; intervenir en el proce-
diment d’admissió d’alumnes, etc.

INFORMACIÓ ÚTIL

Des que es va posar en marxa el 
“Taller de famílies” la implicació 
de les famílies nouvingudes dins 
de l’àmbit escolar i extraescolar ha 
augmentat. “Les mares immigrants 
parlen de forma més habitual amb 
gent d’altres col·lectius i expressen 
els seus neguits sobre l’educació 
dels fills”, explica montserrat Gan-
gunells. A més, arran del projecte 
molts alumnes nouvinguts partici-
pen ara amb normalitat en sortides 
i, fins i tot, colònies, quan abans mai 
feien excursions. Una altra fita acon-
seguida té a veure amb les mateixes 
mares, doncs algunes han perdut la 
vergonya a parlar català i s’hi han 
apuntat al programa Voluntaris per 
la Llengua. 

RESULTATS 

Explica’ns la teva 
experiència!
tothom a l’ampa

Si heu impulsat alguna iniciativa per 
millorar la participació de les famílies 
immigrades a l’escola, explica’ns-ho. 
Col·labora amb el nostre projecte. 

immigracio@fapac.cat / 93 435 81 98  

PROPOSTES DE LA FAPAC

Creació d’un Observatori sobre la segregació escolar 
per tal d’establir mecanismes de millora i avaluació de les 
polítiques i adequar-les als objectius reals.

Disposar d’un Pla per aconseguir millorar l’èxit escolar 
amb especial incidència allà on els resultats són més baixos.

Formar i incentivar les famílies 
per participar en l’educació.

Millorar els mecanismes de participació de les famílies 
tant als consells escolars com a tota mena d’organismes 
de participació.

Avançar cap a la gratuïtat real de l’educació.

Implicació de l’administració en les activitats no lectives.

Reconeixement real de les activitats que fan les AMPA, 
com a motor de la participació en el sí de la comunitat educativa.

Una xarxa d’escoles bressol suficient 
que respongui a la demanda real.

Seguiment exhaustiu de la Formació Professional 
i de les seves necessitats.
 
Aconseguir una veritable conciliació laboral i familiar.
 
Disposar d’un Pla per evitar que els centres educatius 
en barracons es perllonguin durant cursos.

La FaPaC, com a membre de la comunitat educativa, vol influir en el 
futur educatiu del país. Per això, ha elaborat un decàleg amb les seves 
propostes de millora.
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16,4% és l’esforç financer que fa Catalunya per estudiant en relació 
amb el seu PIB; a Espanya és del 20,3%.

3,13% de despesa pública destina Catalunya a educació.

El gran dèficit de finançament continua 
sent el taló d’Aquil·les del nostre sis-
tema educatiu. El Pacte Nacional per 
l’Educació de 2006 establia que Cata-
lunya havia d’incrementar-ne la des-
pesa pública per situar-se en la línia 
d’altres països europeus fins arribar al 
6% del PIB en un termini de sis anys. En-
cara estem lluny d’aquesta fita.
Catalunya és un dels territoris que de-
diquen un percentatge menor de la 
seva riquesa a l’educació, poc més del 
3,1% del seu PIB mentre que Espanya 
un 4,4% i la mitjana Europea un 5%, se-

gons l’últim Anuari de l’Educació de la 
Fundació Jaume Bofill. A més, l’esforç 
financer de Catalunya continua estan-
cat -se situa en el 16,4%- i és inferior 
als estàndars europeus, malgrat que té 
una riquesa equivalent a la mitjana eu-
ropea. Diversos organismes internacio-
nals continuen exigint un finançament 
suficient perquè és clau per al desenvo-
lupament d’un país. Amb les dades a la 
mà, la pregunta a la qual haurà de donar 
resposta el nou Govern és si l’educació 
ocuparà els primers llocs en les priori-
tats de despesa pública a Catalunya.

SUSPENS PER AL FINANçAMENT 

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ
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L’octubre passat serà recordat de manera 
especial per la seixantena d’alumnes (en-
tre 2 i 21 anys) d’aquesta escola i també 
pels seus familiars. Tots van participar 
plegats en la Festa motera celebrada a 
Calonge, per segon any consecutiu, grà-
cies a la iniciativa de l’AmPA i d’AFATRAm 
(Associació de Familiars d’Usuaris del 
Centre Tramuntana del Baix Empordà). 
Els nens i joves -tots amb algun grau 
de discapacitat- van tenir l’oportunitat 

de muntar i passejar en una cinquante-
na de motos tipus custom gràcies a la 
col·laboració de la colla de motars “Els 
Pirates” de sant Feliu de Guíxols. “Els 
nostres fills van poder gaudir d’una ex-
periència a la qual no tenen accés habi-
tualment”, resumeix Dolors Fernández, 
presidenta de l’AmPA.

La jornada també va tenir un to reivin-
dicatiu. “Reclamem que aquests nanos 

siguin tractats amb normalitat i com un 
més”. L’èxit d’iniciatives com aquesta ha 
fet que l’AmPA es plantegi ara un altre 
projecte: buscar un local idoni per poder 
muntar una sessió de ball al mes oberta 
als joves discapacitats de la zona. “Hem 
de fomentar que els joves es relacionin 
amb normalitat, però necessitem més re-
cursos i la implicació de tots els pares”, 
resumeix la presidenta.

En aquesta secció us apropem algunes de les actuacions endegades per les AMPA 
arreu del territori. Idees i projectes que us poden servir com a model a seguir.

Models d’iniciatives educatives
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Les famílies que formen aquesta AmPA 
del barri del Clot de Barcelona fa temps 
que aposten per l’esport i el lleure es-
colar com a eina educativa. Tant és així 
que el seu esforç per promoure activi-
tats esportives a l’escola s’ha vist reco-
negut. 

L’AmPA ha estat guardonada amb el 
premi Compta fins a tres del curs 2009-
2010, que atorga des de fa nou 
cursos la Taula de l’Educació 
Física i l’Esport en edat 
escolar del CEEB (Con-
sell de l’Esport Escolar 
de Barcelona). 

Els organitzadors del guardó han reco-
negut l’AmPA per ser “un col·lectiu de 
pares i mares amb una gran capacitat 

de gestió i molt conscients de com 
ha de funcionar una associació 

en el context actual”. Al llarg 
dels anys, la Junta ha anat 
canviat de membres, però 
sempre ha tingut clar que és 
necessari apostar per l’esport 

perquè, segons afirmen, han 

constatat que aporta un valor educatiu 
molt valuós complemetnari a la feina 
que es fa a l’escola dins de l’aula. 
Enhorabona!

gUardó a la Promoció de l’esPort. ampa escola sant joan de ribera  >  barcelona  
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Un total de 17 AmPA del Baix Penedès 
comparteixen des de fa vuit anys un 
projecte comú: el “carnet únic”. Es trac-
ta d’una iniciativa pionera a Catalunya 
que cada curs té més èxit i que con-
tinua fidel al seu esperit: captar més 
socis i servir per unir les associacions. 
Gràcies al seu esforç, els membres de 
les AmPA han aconseguit que ja siguin 
250 els establiments (llibreries, òpti-
ques, perruqueries, alimentació, etc.) 

que col·laboren amb aquest carnet mi-
tjançant el qual els associats disposen 
d’ofertes i descomptes; per la seva ban-
da, les botigues tenen una major difu-
sió per arribar al consumidor.

“No obtenim cap benefici econòmic, el 
que volem és ajudar en l’economia de 
les famílies i també ser útils d’alguna 
manera per a dinamitzar el comerç de la 
comarca”, afirma Lilián Hernández, de 
l’AmPA Pau Casals. Els bons resultats 
de la iniciativa han fet que molts esta-
bliments confiïn en el projecte des dels 
seus inicis i que molts altres s’afegeixin 
any rere any. Preneu nota perquè aquest 
pot ser un model a seguir. 

carnét Únic amb aVantatges. ampa escoles baix penedès (barcelona) 

Les famílies de les poblacions de Ca-
banes, Espolla, Garriguella, masarac, 
mollet de Peralada, Peralada, Rabós, 
sant Climent sescebes, Vilabertran, 
Vilamaniscle, Vilanova de la muga i Vi-
larnadal han unit els seus esforços per 
aconseguir un mateix objectiu: la crea-
ció d’un IEs a Peralada per tal que els 
alumnes no es vegin obligats a conti-
nuar els seus estudis a Figueres o Ro-
ses, tal com passa actualment. Ho van 

fer l’estiu passat amb una bicicletada 
reivindicativa que va servir per recollir 
signatures i expressar unànimament 
que es tracta d’una demanda recolzada 
per les AmPA de la zona, tots els plens 
dels ajuntaments i els claustres i con-
sells escolars.

Les famílies reclamen un servei edu-
catiu més proper del tot justificat per 
evitar el desarrelament de la població. 

“Els pobles formem una autèntica sub-
comarca dins de l’Alt Empordà amb una 
entitat territorial clara. si compartim un 
mateix CAP perquè no un mateix insti-
tut?”, es pregunta Roser Vila, membre 
de la Junta de Girona de FaPaC. Pares i 
mares defensen la viabilitat del projec-
te perquè l’estalvi per als alumnes en 
transport escolar i servei de menjador 
podria finançar una part molt important 
de la inversió necessària.

bicicletada reiVindicatiVa. ampa escoles alt empordà (girona) 

Festa motera. ampa cee els àngels  >  palamós (baix empordà) 

Aquest 2010 l’Escola rural Creu del Bat-
lle, inclosa en la ZER Horta de Lleida,   
commemora els seus 50 anys d’història. 
Per celebrar-ho, l’AmPA, els mestres i 
l’Associació de Veïns Arqués de Rufea 
van organitzar una gran diada el passat 
24 d’octubre coincidint amb què l’edifici 
es va inaugurar el dia 25 del mateix mes 
de l’any 1960. 

L’objectiu principal dels organitzadors 
va ser celebrar una festa de germanor i 
retrobament en la qual no hi va faltar un 
dinar popular.

Alumnes i exalumnes, professors i ex-
professors, veïns i amics van compar-
tir experiències i van reviure multitud 
de records entorn de l’escola. Un dels 
moments més emotius va ser el des-
cobriment d’una placa commemorativa 

del 50è. aniversari. A més, es va fer una 
visita guiada a l’escola que recentment 
ha estat remodelada. D’altra banda, la 
celebració va servir per donar el tret de 
sortida a una exposició fotogràfica que 
repassa la història del centre. 

aniVersari: 50 anys. ampa escola creu del batlle  >  partida de rufea (lleida)  

Moltes activitats, projectes i gestions que es realitzen en el centre educatiu són impulsades 
des de les associacions de mares i pares. Us convidem a conèixer el seu dia a dia. 

Vols conèixer la meva ampa?

La gran activitat de l’AmPA és només 
un exemple de la implicació que tenen 
les famílies en la vida d’aquesta esco-
la de dues línies. set membre formen 
la seva Junta que, conjuntament amb 
el director de programes contractat, 
s’encarreguen de gestionar els di-
ferents projectes impulsats des de 
l’associació.
La feina realitzada per l’AmPA s’ha tra-
duït en millores per al centre. El curs 
2006/07 van aconseguir que es donés 
resposta a una de les reivindicacions 
de fa anys: la construcció d’una nova 
instal·lació d’Educació Infantil. La re-
clamació va servir també per adequar 
i millorar l’edifici d’Educació Primària i 
el pati escolar.

Entre les activitats que organitzen 
destaquen les formatives i lúdiques 
dirigides a pares, mares i alumnes, ja 
que un dels seus objectius és que tots 
els membres de la comunitat educati-
va puguin relacionar-se i intercanviar 
informació. La gestió del menjador, 
les activitats extraescolars, l’Escola 
Oberta de juny i setembre, l’acollida 
matinal o els casals són serveis dels 
quals també se n’ocupa l’AmPA que 
s’organitza en comissions per tirar en-
davant els diferents projectes.

Més implicació, més projectes

AMPA ESCOLA FREDERIC GODÀS

Publicació sobre 
lleure associatiu 

Coneixes la tasca educativa que fan 
els centres d’esplai, els agrupaments 
escoltes i els casals de joves? saps les 
oportunitats que ofereixen? Per donar 
a conèixer la tasca que realitzen du-
rant tot l’any la secretaria de Joventut 
ha editat el llibre La nostra xarxa social 
en el marc de la campanya “Vine al cau/
esplai”. La publicació parla de la impor-
tància que té l’educació en el lleure de 
base associativa pels seus valors i per 
ser espais d’oci i relació on s’aprèn a 
compartir, conviure i cooperar. El perio-
dista Carles Capdevila hi col·labora en 
la publicació.

Recursos lingüístics 
per a nouvinguts 

A partir d’ara les persones nouvingu-
des disposen d’una nova eina que farà 
més fàcil la tasca d’aprendre el català. 
Es tracta d’un cercador de recursos lin-
güístics, per realitzar online i per des-
carregar, impulsat per la secretaria de 
Política Lingüística. Els continguts es-
tan classificats per categories i fa molt 
senzilla la cerca i localització de recur-
sos adequats a cada cas. L’eina està 
pensada especialment per a entitats i 
professionals que treballen en l’acollida 
dels nouvinguts. 

NOTÍCIES BREUS

LLEIDA
C/ Doctora 
Castells, s/n

 

473 alumnes

Il·lusió i entusiasme són dos paraules 
que defineixen bé la tasca realitzada 
per l’AmPA d’aquesta escola. La seva 
participació activa en la vida escolar 
ha estat clau per impulsar multitud 
d’iniciatives, com el pla de socialitza-
ció de llibres, un dels seus projectes 
cabdals. “Hem fomentat el reciclat-
ge des de tercer curs sempre amb la 
col·laboració de la direcció que és in-
dispensable perquè tot surti bé”, co-
menta Josep mª Gimeno, president de 
l’AmPA, qui durant els últims dos anys 
s’ha encarregat de liderar una gestió 
més que reconeguda per les famílies 
dels alumnes. Des de l’associació s’ha 
treballat dur per aconseguir la sise-
na hora lectiva, disposar d’un servei 

de menjador amb cuina pròpia, i d’un 
servei d’acollida matinal. Recentment, 
han aconseguit que es col·loquin ten-
dals al pati perquè els alumnes hi pu-
guin jugar a l’ombra en hores de sol. 
El passat mes de juny van celebrar 
per primer cop la Festa de Germanor 
de socis on van recaptar material es-
colar per al projecte de l’ONG En ruta 
solidària que busca millorar les condi-
cions de vida dels nens de mauritània. 

Tots a una per l’educació

AMPA SALVADOR ESPRIU

380 alumnes

RODA 
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malgrat els avenços de la medicina du-
rant la segona meitat del segle XX, en-
cara sovint es relaciona el càncer amb 
la mort. Per això, aquest diagnòstic 
planteja sovint un seguit de pors i ne-
guits que es veu agreujat quan enmig hi 
ha fills petits o adolescents. El present 
article ofereix una aproximació a nivell 
psicològic del procés familiar i perso-
nal que es desencadena quan el càncer 
apareix en l’entorn més proper: ja si-
gui en el diagnòstic d’un fill o bé en un 
progenitor. Tenint present que ambdós 
casos tenen les seves especificitats, 
l’abordatge serà general.

sovint els adults pensen que aïllar els 
nens del procés de malaltia i ocultar-los 
la veritat els estalviarà patiment però, 
en realitat, aquesta sobreprotecció els 
pot desencadenar estats d’angoixa i 
confusió perquè els canvis que el diag-
nòstic i tractaments comportaran són 
impossibles d’amagar. Els nens per-
ceben fàcilment les alteracions en la 
dinàmica familiar (hàbits, rutina), les 
variacions de caràcter i/o estats d’ànim 

dels adults o els canvis físics del malalt 
(alopècia, pèrdua /guany de pes...) i, si 
no disposen d’una informació completa 
i satisfactòria, poden recórrer a la seva 
imaginació i entrar en processos men-
tals de confusió o incertesa.

Per tal de minimitzar el patiment i facili-
tar l’adaptació dels nens o adolescents 
que viuen de prop una malaltia onco-
lògica, s’han de tenir presents les se-
güents premises:

> Comunicació: 
És necessari un procés de comunicació 
entre adults i nens en el qual s’ofereixi 
la informació necessària per compren-
dre aspectes de la malaltia i dels trac-
taments (finalitat i efectes secundaris). 
El llenguatge serà clar i senzill, adap-
tat a l’edat i a la capacitat del nen. Cal 
comprovar-ne la comprensió, afavorir 
el diàleg i la possibilitat de preguntar 
sempre que ho necessitin. Cal anticipar-
se a tots els canvis que vindran. També 
és vital fomentar i compartir l’expressió 
emocional. Cal donar l’oportunitat al 
nen d’expressar allò que sent, el que 

tem o li preocupa i acollir-lo de manera 
afectiva i respectuosa, mai negant o re-
primint les seves emocions.

> Implicació: 
És necessari que el nen se senti impli-
cat en el procés. Respectant les seves 
possibilitats, el nen pot ajudar amb 
l’atenció del malalt (visites a l’hospital) 
o en certes responsabilitats (amb la 
mesura justa, sense sobreresponsabi-
litzar) i tasques.

> Manteniment rutina: 
En la mesura en què es pugui, s’ha de 
mantenir la rutina familiar prèvia al 
diagnòstic (activitats extraescolars, 
p.ex.). si és necessari, es pot recórrer a 
familiars o amics.

> Context escolar i social: 
Cal informar a l’entorn del nen (mes-
tres, monitors) de la nova situació per 
tal que atenguin i comprenguin noves 
reaccions o conductes.  

> La pàgina web de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(www.aecc.es) posa a disposició 
de pares i professors materials 
diversos com guies informatives, 
vídeos, publicacions, etc. perquè 
infants i adolescents entenguin 
millor la situació de la malaltia. 
Els materials es poden consultar 
i descarregar online.

INTERNET 

fapac respon Des de la FaPaC s’ofereix un servei d’assessorament i orientació a totes les AMPA  
per resoldre els seus dubtes i per millorar el seu funcionament en el centre educatiu.

Envia’ns 
la teva consulta 
o dubte a través 
de la web: 
www.fapac.cat 

Què he de saber pel que fa a la quota 
d’AMPA que es paga normalment? 

No existeix un preu de quota establert ni normalitzat, el 
preu depèn dels serveis que s’incloguin i del funciona-
ment de l’entitat. El que sí està establert en els mateixos 
estatuts de l’entitat és que aquesta quota, sigui quina 
sigui i es pagui quan es pagui, ha d’estar aprovada en 
assemblea general de socis. Tanmateix l’assemblea pot 
aprovar una quota diferenciada en funció del número de 
fills matriculats al centre. La quota pot ser anual o men-
sual, això ho haurà de decidir cada associació segons els 
seus interessos i necessitats.

Qui ha de formar part de la comissió 
de menjador?

És de lliure creació. En formen part les persones que 
decideixi el mateix consell escolar.

Qui ha de gestionar el menjador escolar  
als centres docents públics? 

La decisió de qui ha de gestionar el menjador escolar la 
pren el consell escolar de centre. Tant el pot gestionar 
directament el consell escolar de centre com l’AmPA de 
l’escola, el Consell Comarcal o l’Ajuntament. 
Això sí, aquesta decisió ha de ser autoritzada després 
pels serveis Territorials d’Educació corresponents.

El consell escolar de centre també ha d’aprovar el pla de 
funcionament d’aquest servei de menjador que també 
s’haurà de trametre als serveis Territorials d’Educació 
corresponent. Un cop autoritzat, formarà part de la pro-
gramació anual del centre educatiu.
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Com afrontar la malaltia?

El càncer a casa

Quan es diagnostica un càncer a un 
membre de la família es produeix un 
terrabastall a casa. Tots els membres 
senten emocions ambivalents que en 
un primer moment són impossibles 
d’encaixar i que cadascun afrontarà o 
intentarà portar de manera diferent en 
funció de la seva pròpia història perso-
nal: edat, malalties que ha patit, pèr-
dues…  

Hi ha tres maneres d’afrontar una 
malaltia: n’hi ha que maneguen l’estrès 
i els sentiments que els produeix; n’hi 
ha que eviten la malaltia, i els que enfo-
quen el problema i el modifiquen. En el 
cas dels nens, l’edat del menor i el seu 
grau de nivell evolutiu són fonamentals 
perquè afronti el diagnòstic.

Els nens menors de cinc anys se senten 
desprotegits ja sigui quan un dels pro-
genitors és qui ha emmalaltit i no se’n 
pot fer càrrec d’ell o bé perquè, en el cas 
que sigui el germà el malalt, tothom se 

centra en aquest. Tenen por a haver de 
separar-se dels seus pares i a haver de 
tractar amb persones desconegudes. 
Els resulta difícil comprende concep-
tes abstractes i, per tant, tenen dificul-
tats per comprendre que està passant. 
Aquests infants no tenen capacitat per 
afrontar la malaltia i la forma en què els 
pares facin front al càncer determinarà 
l’actitud que ells també adoptin.

Els nens d’entre cinc i dotze anys reac-
cionen amb un sentiment d’indefensió i 
ansietat. Tenen por al dany físic i dolor. 
És freqüent que malinterpretin els pro-
cediments i la malaltia, i és necessari 
intensificar la comunicació amb ells per 
ajudar-los a que entenguin què passa i 
controlin les seves emocions.

Els adolescents necesiten sentir-se 
autònoms i prioritzen les relacions 
amb iguals per consolidar un sentit 
d’identitat i pertinença. Quan es diag-
nostica un càncer a la família veuen 
truncades les seves aspiracions i se 
senten culpables si donen prioritat a les 
seves necessitats. si són ells que pa-
teixen la malaltia, l’autonomia i les rela-
cions amb els iguals es perden gairebé 
per complet i poden afrontar la malaltia 
de diverses maneres.  

Àngels   
Llorens

psicooncòloga 
aecc (associació 
espanyola 
contra el càncer) 
Àrea Programes 
i Serveis

Vannesa 
Muñoz Jove

psiquiatra 
hospital 
sant joan 
de déu

TALLERS

Tots els dissabtes de l’octubre fins al juny la Fundació Roger Torné proposa 
unes jornades lúdico educatives dirigides a nens i nenes amb problemes 
respiratoris lleus i amb necessitats específiques (celíacs, obesitat, al·lèrgies, 
etc.). L’objectiu és que aprenguin tècniques de fisioteràpia respiratòria   
de caràcter preventiu tot gaudint del contacte amb la natura. 
Els tallers es fan a la Masia El Polell, al Parc Natural del Montseny.

www.fundrogertorne.org
Tel. 93 467 62 06 

Propostes per 
compartir en família 

EXPOSICIó

Voleu endinsar-vos en el món de Gaudí? “Els secrets 
del Geni” és el viatge que proposa el Gaudí Centre Reus 
per descobrir la creativitat desbordant del pare del 
Modernisme català. Coneixeràs els seus enigmes i la 
seva genialitat d’una manera participativa amb recursos 
audiovisuals, maquetes interactives, escenografies, ...   

www.gaudicentre.cat
Tel. 977 010 670  

CONCERTS

L’Auditori de Barcelona ofereix el cicle “Concerts en família” 
perquè pares i fills descobreixin conjuntament els valors de la 
música en directe. La proposta està pensada perquè aquells pares 
no habituats a anar a concerts tinguin l’oportunitat d’acompanyar 
i compartir l’educació musical dels seus fills. S’ofereix un 25% 
de descompte per als abonaments a més de quatre espectacles.   

www.auditori.cat
Tel. 93 247 93 00

CIRC

El conegut Pallasso Tortell Poltrona i la seva companyia Circ Cric 
tornen a estar de gira per Catalunya amb un espectacle recomanat 
per a grans i petits. Trapezistes, acròbates i ballarins s’uneixen 
per entretenir i fer somriure. Un espectacle on el públic també   
és protagonista amb la seva participació. Tàrrega, Sant Cugat 
del Vallès i Granollers són algunes de les properes cites.

www.circcric.com
Tel. 93 848 05 52

LECTURA

“Les famílies de la meva escola” és un conte pensat per  
explicar als nens els diferents models de famílies que podem 
trobar a la nostra societat. És una eina útil tant per a mestres 
com per a pares per ajudar els infants a entendre la seva 
pròpia família i a respectar la diversitat que els envolta. 
L’artista Joaquim Falcó signa les il·lustracions, unes vertaderes 
obres d’art.

INTERNET 

ExploraTgn.cat és un bloc nascut fa un parell d’anys on trobareu   
una selecció d’activitats de lleure, cultura i didàctica pensades   
per a compartir en família a la demarcació de Tarragona. L’espai es  
nodreix de les recomanacions dels autors i dels membres de la xarxa 
que s’ha creat arran de l’èxit de participació. Una plataforma per   
compartir experiències i conèixer persones amb interessos similars.  

www.exploratgn.cat

EXCURSIÓ

A Lleida es troba el Castell Templer de Gardeny, una imponent   
fortalesa medieval de 800 anys d’antiguitat, recentment restaurada 
perquè ara es pugui visitar. Durant la visita coneixereu tot sobre   
l’Orde del Temple, un dels ordes militars més poderosos de l’Europa 
medieval que també va deixar aquí la seva empremta.    
Un salt al passat amb molta història.  

www.turismedelleida.cat
Tel. 973 27 19 42 

Què 
fem? 

Us interessa algun tema perquè 
el tractem a la revista? 
Teniu algun dubte o  suggeri-
ment? Voleu compartir una reco-
manació? Participeu a la revista. 
Aquest és el vostre espai. 
Esperem les vostres aportacions:  

comunicacio@fapac.cat

Participa!

> No mentir. Explicar a l’infant de 
forma clara i d’acord a la seva edat, 
què esta passant.

> Tranquil·litzar els nens més 
menuts -menors de dos anys- 
amb cures, carícies i un to de veu 
adequat.

> Explicar als nens d’entre 2 i 5 anys 
els canvis físics que poden patir ells 
o el seu familiar malalt. Recordar-los 
en tot moment que no tenen culpa 
d’allò que els passa.

> Intensificar la comunicació amb 
els nens d’entre 6 i 12 anys perquè, 
quan es produeix alguna cosa que 
no es poden explicar, busquen 
explicacions que els provoquen 
ansietat i por.

> Tornar a la normalitat, tant aviat 
sigui possible, inclús en situacions 
poc importants o bé establir noves 
rutines que es puguin mantenir 
durant la convalescència. 
Les rutines donen seguretat als 
nens i redueixen la seva ansietat.

> Demanar ajut a un professional 
de la salut mental quan el nen 
presenta una ansietat severa 
o símptomes depressius clars.

No hem d’aïllar 
els nens del procés 
de la malaltia

s’ha d’intensificar la comunicació 
en l’entorn familiar 

QUÈ FER DAVANT 
EL DIAGNÒSTIC?

Llibre 
recomanat

El pare té càncer
meritxell 
margarit
Mediterrània, 
Barcelona, 2007

Llibre didàctic 
enfocat a pares, 
mestres, cuidadors 
i nens per donar 
ajut a situacions 
on els progenitors 
pateixen la malal-
tia. Inclòs en la 
col·lecció “Diàlegs” 
que tracta temes 
de problemàtica 
social en l’àmbit 
de la infantesa.
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Quin valor hem de donar a l’educació  
en l’actualitat? 
més que mai perquè ara més que en el 
passat ens volen submisos, obedients, 
callats. Ara podem “veure el món”, po-
dem comparar i participar. Per això, 
l’immens poder mediàtic tracta de re-
duir-nos a espectadors impassibles. 
L’educació consisteix a arribar a dirigir 
la pròpia vida. 
Com diu la Constitució de la Unesco, 
l’educació ha de fer-nos “lliures i res-

ponsables”. La gran transició que ve, 
malgrat tot, és passar de súbdits a ciu-
tadans.

En quin sentit l’educació ajuda al 
desenvolupament d’un país?
Els organismes internacionals, en parti-
cular la Unesco, intenten contrarestar 
les tendències “mercantilistes” de 
l’educació, que intenten reduir-la a in-
formació, formació especialitzada, ins-
trucció. Els països més rics van canviar 
les ajudes al desenvolupament per 
préstecs, la cooperació internacional 

per explotació, els valors per lleis del 
mercat... El resultat ha estat la greu cri-
si actual. 
Està clar quin és el tipus d’educació que 
pot redreçar ara el sentit de les tendèn-
cies: la que allibera, la que forma ciuta-
dans plens capaços de crear, d’inventar 
el futur, de rebel·lar-se davant la unifor-
mització que els tenalla.

Pensa que és una prioritat a Espanya  
i a Catalunya?
s’ha avançat moltíssim en educació i  
facilitats pedagògiques que, no hem 
d’oblidar, són competències descentra-
litzades. 
No es tracta únicament de finançament. 
L’educació depèn sobretot de l’atenció 
dels progenitors, de la qualitat dels pro-
fessors que en general és excel·lent i, 
després, de les eines didàctiques.

Què vol dir?
Que sovint la societat és molt rigorosa 
jutjant el sistema educatiu, però... qui-
na ajuda presta la societat? Què exigeix 
als seus parlamentaris? Quin percentat-
ge de pares -les mares compleixen molt 
millor- assisteixen a les reunions convo-
cades pels centres escolars? Per què 
segueixen apareixent anuncis de prosti-
tució greument lesius per als adoles-
cents en les pàgines centrals de diaris 
molt crítics amb el sistema educatiu?

Les noves tecnologies també plante-
gen interrogants. Com ho valora?
El seu ús facilita, sobretot, la participa-
ció no presencial, que canviarà en molts 
pocs anys les formalitats actuals de les 
democràcies. I també té interès “infor-
matiu”, però no “educador”, com vull 
deixar clar.

Quin paper han de jugar les famílies  
en l’educació del futur?
En l’educació del futur, del present i del 
passat, el paper de la família és essen-

Federico mayor zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz, reflexiona 
sobre la importància de l’educació en valors i parla dels reptes que tenim per endavant.  

L’educació ha de fer-nos 
lliures i responsables” 

“

Qui és Mayor 
Zaragoza?

Escoltar les seves 
paraules i reflexions 
sempre és sinònim 
d’aprenentatge 
i de coneixement. 
Reconegut per la 
seva carrera política 
i diplomàtica, els 
seus inicis profes-
sionals estan lligats 
a l’àmbit acadèmic i 
docent; va ser cate-
dràtic de Bioquímica 
de la Universitat de 
Granada, on també 
va ser rector.  

Des del 1987 
i durant dotze anys, 
Mayor Zaragoza va 
estar al capdavant 
de la Unesco. 
Sota la seva direcció 
va donar un nou 
impuls a la missió 
de la institució 
situant-la al servei 
de la pau, la tole-
rància i els drets 
humans. 

Des de l’any 2000 
i amb 76 anys plens 
d’activitat, Mayor 
Zaragoza és presi-
dent de la Fundación 
Cultura de Paz que 
persegueix “impul-
sar el trànsit d’una 
cultura des de la 
violència i imposició 
a una cultura de pau 
i tolerància”. 
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cial, sobretot en els primers anys en 
què els talls permeten encara adapta-
cions que són molt difícils, pràcticament 
impossible, realitzar en els troncs...

S’està gestionant bé la diversitat  
present a l’escola? 
Espanya és en general -amb la dolorosa 
excepció d’alguns brots xenòfobs- un 
exemple d’integració davant l’exclusió. 
mai hi ha hagut emigrants il·legals sinó 
irregulars. 
Pel pes de la seva història, Espanya ha 
estat un país obert perquè la majoria de 
nosaltres vam ser en un moment donat 
immigrants. 
La diversitat cultural és la nostra rique-
sa. Estar units per uns valors ètics uni-
versals és la nostra força. I els idiomes 
espanyols i les seves múltiples variants 
formen part d’un tresor cultural que 
hem de conservar.

Com creu que es pot reduir el fracàs  
escolar fins a un 10%, tal com proposa 
Europa?
És necessari que totes les Comunitats 
Autònomes considerin l’educació com 
una prioritat i que Espanya contribueixi 
-ho ha fet generosament en els últims 
anys- a la millora del sistema educatiu 
en tot el món. 
Recordem que més de mil milions de 
persones viuen en l’extrema pobresa.

Hi ha algun valor fonamental perdut 
que hem de rescatar?  
La capacitat d’escoltar, de dialogar amb 
calma, de plantejar propostes a més de 
protestes... i, sobretot, el compromís, la 
implicació personal. 
Estem seduïts per la indústria de 
l’entreteniment -crec que serà la tercera 
“bombolla”- que ens ofereix fútbol i al-
tres espectacles esportius i no ens 
deixa temps per pensar, per actuar se-
gons les nostres pròpies reflexions, per 
ser, en suma, “educats”.


