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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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en aplicació de la sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’estatut, el Tribunal 
suprem va dictar tres sentències el passat 
mes de desembre contra el fet que el català 
sigui llengua vehicular a l’ensenyament bà-
sic. aquest fet, per la seva gravetat, atempta 
clarament contra un dels elements bàsics de 
l’escola catalana, és a dir, el model d’escola 

de què es va dotar el nostre país, que ha fun-
cionat amb èxit els darrers trenta anys i grà-
cies al qual la nostra societat presenta un alt 
nivell d’educació i de cohesió social. L’escola 
catalana és un model basat en la no separa-
ció dels infants i joves per raó de llengua. És 
un model constituït per diferents elements 
que fan possible el coneixement de les dues 

llengües oficials per part de tot l’alumnat 
en acabar l’ensenyament obligatori i, evi-
tant la fractura a causa de les diferències 
lingüístiques, afavoreix la cohesió social. La 
immersió lingüística als primers cursos de 
l’escolarització, el català com a llengua vehi-
cular i de comunicació, la catalanització dels 
continguts (respectant els mínims establerts 
per l’estat) i altres aspectes organitzatius 
han donat força i solidesa a aquest model, 
que ha estat objecte de reconeixement per 
part de diverses institucions internacionals. 
aquest mateix model ha permès que l’escola 
contribueixi de manera decisiva a pal·liar el 
greu desequilibri que viu la llengua catalana 
en el seu ús en diferents àmbits de la vida 
social. algunes mesures, com la mateixa im-
mersió, es van prendre justament per equili-
brar la manca d’ús social i quotidià del català 
en molts indrets de Catalunya, en què el cas-
tellà hi és clarament la llengua hegemònica.  

Infants i joves no separats 
per raó de llengua

Reforcem el model d’escola catalana
Editorial:

(Continua en el Dossier Central)



La retallada d’un 70% del departament 
d’ensenyament a la partida pressu-
postària destinada a subvencionar ac-
tivitats per a la setmana de vacances 
d’hivern ha estat rebuda negativament 
per la FapaC. 

L’ajut inicial de 800.000 euros, que ja 
era insuficient, s’ha rebaixat fins als 

240.000 euros. amb aquesta decisió 
augmenten encara més les dificultats 
de moltes famílies per afrontar aquest 
període. davant d’això, la federació ha 
reclamat al departament que compleixi 
els acords adquirits en el Consell esco-
lar de Catalunya i ha exigit fermament 
que no es repeteixen noves retallades 
en sectors estratègics per a l’educació 

del país com són l’èxit 
escolar, la segregació 
escolar i la participació 
de les famílies. 

La presidenta de FapaC, Imma Fuyà, i 
representants d’altres entitats impul-
sores de la plataforma somescola.cat 
s’han reunit amb el president de la Ge-
neralitat, artur mas, per traslladar al 
Govern l’ampli suport del món social, 
educatiu i cultural al model d’immersió 
lingüística, que s’ha vist qüestionat 
arran d’una sentència del Tribunal su-

prem. Les entitats han fet pública una 
declaració institucional elaborada per 
defensar el model d’escola català. du-
rant la reunió, celebrada al palau de la 
Generalitat el 25 de gener, s’ha dema-
nat al Govern complicitat i màxim esforç 
per preservar un model que funciona 
amb èxit des de fa anys.

La FapaC i la Fundació “la Caixa” han sig-
nat un conveni de col·laboració, emmar-
cat en la convocatòria d’Interculturalitat 
i cohesió social, destinat al projecte To-
thom a l’AMPA. amb aquest ajut econò-
mic la FapaC podrà intensificar les se-
ves accions destinades a fomentar la 
participació de les famílies immigrades 
en l’educació. 

en aquest sentit, es podrà reforçar la 
dinamització d’aquelles ampa que pre-
senten nivells de segregació escolar 
amb l’objectiu que disposin d’elements 
necessaris per poder gestionar eficaç-
ment la diversitat a l’escola i promoure 
la cohesió social. La Fundació “la Caixa” 
atorga aquest ajut a projectes que inci-
deixen en la relació entre persones de 

diferents orígens culturals 
i en el foment de pràctiques 
de mediació comunitària. 

La FapaC és una de les associacions 
que té representants en els Consells de 
salut dels Governs Territorials de l’alt i 
Baix empordà, Gironès-pla de l’estany, 
La selva marítima-alt maresme. es 
tracta d’un òrgan de consulta i de par-
ticipació on hi ha representants de la 
ciutadania i d’associacions del territori 
amb l’objectiu d’influir en el govern de 
la salut. el seu paper és important, ja 

que en aquest marc s’analitzen i formu-
len propostes sobre polítiques socials i 
de salut (qualitat de serveis, mapa sa-
nitari, plans estratègics, ordenació de 
recursos, etc.). des del Consell es tre-
balla perquè les polítiques sanitàries 
s’adaptin millor a les necessitats del 
territori. en les diverses reunions que 
se celebren durant l’any, la FapaC posa 
sobre la taula tots aquells aspectes que 

afecten el nostre àmbit, com la vigilàn-
cia de la salut escolar o la sanitat als 
menjadors escolars, entre d’altres. en 
aquest sentit, les ampa també podeu 
expressar la vostra opinió: podeu fer 
arribar les vostres inquietuds a través 
dels dinamitzadors i a la delegació de 
Girona.

La FapaC ha presentat un recurs d’alçada 
al nou criteri de desempat introduït per 
la conselleria d’ensenyament segons el 
qual els alumnes preinscrits reben cinc 
punts addicionals si els seus pares, tu-
tors o germans han estudiat en el ma-
teix centre. La FapaC valora negativa-
ment la mesura perquè va en contra de 
l’ascensor social de l’escola pública ca-

talana inclusiva i integradora. a més, va 
en contra del que la societat demana: 
un millor repartiment de l’alumnat so-
cialment desfavorit entre tots els cen-
tres públics. La federació recorda que 
el nou criteri no permet lluitar contra 
la segregació escolar, una de les princi-
pals barreres per avançar en la reducció 
del fracàs escolar.  

durant aquestes setmanes, la FapaC 
convoca les ampa federades a assistir 
i fer sentir la seva veu en les assem-
blees territorials, plantejades com a 
preparatòries de l’assemblea General 
que la federació celebra dissabte, 9 
d’abril, a Lleida. Les reunions serveixen 
per recollir les propostes de les ampa 

a nivell de territori i per debatre sobre 
temes d’interès de l’actualitat educati-
va. aquests espais són una oportunitat 
perquè les ampa es relacionin i com-
parteixin inquietuds i problemàtiques 
comunes. en el marc de les assemblees 
també es renoven les Juntes territorials 
i s’elegeix nou president. Calendari: 26 

febrer: Tarragona; 12 març: Barcelona 
ciutat i Lleida; 19 març: Barcelona Co-
marques. L’assemblea de Girona es va 
celebrar el 21 de novembre passat.

No a les retallades eN educació!

reuNió amb artur mas per la immersió

suport de la FuNdació “la caixa” a ToThom a l’amPa

Fapac, preseNt eN els coNsells de salut

recurs al Nou criteri de preiNscripció

assemblees territorials d’ampa
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ASSEMBLEA DE FAPAC

Dissabte, 9 abril 
Ies Ronda 
(Henri dunant, 3)
lleida

SALó DE L’EnSEnyAMEnT  
ESTuDIA 2011

del 23 al 27 març de 2011
Recinte montjuïc
barcelona

Organitza: Fira de Barcelona 
www.ensenyament.com

11A. FIRA 
“L’ESPAI DE L’ESTuDIAnT”
Saló Ensenyament 
comarques Tarragona

del 30 de març a l’1 d’abril de 2011
sala Kursaal
valls
 
Organitza: Consorci pro 
universitari alt Camp 
i Conca de Barberà
www.espaiestudiant.org

VII JORnADES 
EDuCACIó EMOCIOnAL 

7 i 8 abril 2011
Universitat de Barcelona. 
(Campus mundet)
barcelona

Organitza: Grup de Recerca 
Orientació psicopedagògica 
i ICe de la UB

III COnGRéS 
DEL TERCER SECTOR SOCIAL

del 24 al 25 març 2011
Centre de Convencions 
de Barcelona
barcelona

Organitza: Taula d’entitats del 
Tercer sector social de Catalunya
www.congrestercersector.cat

AGEnDA 

ViNe i 
participa
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Molts centres educatius catalans continuen pendents d’una resposta per disposar d’una escola 
definitiva. Les famílies reclamen que els mòduls no s’eternitzin en el temps.

Les famílies reclamen 
solucions als barracons

Grup 
de treball 

La FaPaC vol crear 
un grup de treball 
per tal de fer un 
seguiment de la 
situació actual 
del mapa d’escoles 
en barracons. 
L’objectiu és 
disposar d’un punt 
de trobada on les 
AMPA, i tothom 
que tingui interès, 
pugui explicar el 
seu cas i participar 
activament. 
Hi esteu convidats! 

Envieu les 
vostres propostes 
i denúncies a: 
vicepresidencia@
fapac.cat

són instal·lacions amb caràcter pro-
visional i amb data de caducitat, però 
el cert és que els mòduls prefabricats, 
popularment coneguts com barracons, 
s’han convertit en un problema que 
s’arrossega en moltes escoles. I és 
que bona part dels 1.057 mòduls amb 
què va arrencar el curs funcionen des 
de fa més de dos anys, temps mitjà 
que, segons l’administració, hi acos-
tumen a estar els alumnes. “sembla 
que hi ha una incapacitat per part de 
l’administració per entrar en una dinà-
mica de superació d’aquest mal en-
dèmic del nostre sistema educatiu”, 
afirma Àlex Castillo, vicepresident de 
FapaC. “entenem que hi hagi aquestes 
instal·lacions a causa dels canvis de-
mogràfics, però la situació és inexpli-
cable quan es perpetuen”, afegeix.

Més previsió
La manca de previsió i de planificació 
per sortir d’aquesta falsa eventuali-
tat centra les crítiques de les famílies 
afectades. La majoria de pares coinci-

deix a assenyalar que l’increment del 
nombre d’alumnes s’ha de preveure a 
curt termini perquè els centres i equi-
paments no quedin petits i puguin 
absorbir la demanda tal com passarà, 
per exemple, d’aquí uns anys quan els 
estudiants de primària passin a secun-
dària. 

Incertesa i desconfiança
“després de quatre cursos i molts com-
promisos, continuem en la mateixa pro-
visionalitat”, denuncia Cristina palau, 
membre de l’ampa de l’escola marta 
mata del Vendrell. “el projecte s’ha 
ajornat de forma insultant; ens hem 
reunit en nombroses ocasions amb el 

govern municipal i amb ensenyament, 
però no ens donen explicacions”. 
aquesta incertesa i falta de comunica-
ció s’ha convertit en moltes ocasions 
en una creixent desconfiança, fins i 
tot, en un mal de cap. Un exemple són 
les famílies de l’escola La maquinista, 
a Barcelona, que des de fa tres anys 
continuen lluitant perquè els seus fills 
surtin dels barracons. en el seu cas el 
centre definitiu s’havia d’ubicar en un 
terreny que no pertany a l’ajuntament i 
que, per tant, no es pot ocupar perquè 
està sota litigi a l’espera que hi hagi 
una sentència del Tribunal suprem. 
mentrestant, el neguit dels pares va 
a més. “No sabem on ens ubicaran ni 
tampoc com podrem afrontar el creixe-
ment d’alumnes del curs vinent quan 
tindrem primària”, explica marta píriz, 
presidenta de l’ampa, qui no entén 
que en barris amb vivendes noves no 
es prevegin espais per a equipaments 
que seran necessaris. “se suposa que 
la gent jove que hem anat a viure-hi tin-
drem fills, oi?”, es pregunta. 

EquIPAMEnTS InSuFICIEnTS PLATAFORMA D’AFECTATS 

Les instal·lacions velles i precàries són 
també motiu de protesta en molts cen-
tres que acumulen goteres, esquerdes, 
espais deteriorats i inadaptats per a 
qui té dificultats de mobilitat. L’escola 
mn. albert Vives de la seu d’Urgell n’és 
un exemple. La presidenta de l’ampa, 
Rosa Ginestà, denuncia que les obres 
projectades i iniciades fa tres anys 
s’han aturat per la retallada econòmica. 
“No poden haver-hi excuses, necessi-
tem reformes urgents perquè l’estat de 
molts espais posen en risc la seguretat 
del personal que en fa ús”. 

Riscos permanents
aquesta mare lamenta la deixadesa 
en què es troba l’escola construïda fa 
50 anys tot recordant com l’estiu pas-
sat arran d’una tempesta va ensorrar-
se mig sostre de l’edifici provocant la 
inundació de la sala d’actes. “de no 
haver passat a l’agost encara avui ho 
estaríem lamentant”, explica. el centre 
ha anat de la mà de les altres escoles 
del municipi -Castellciutat i La Valira- 
per tal de fer més pressió en les seves 
reivindicacions, ja que totes tres com-
parteixen mancances similars. en oca-
sions, les reformes s’aconsegueixen a 
canvi d’alguna actuació. a l’escola La 
palmera de Barcelona, després de qua-
tre anys reclamant la construcció d’un 
gimnàs, ara començaran les obres a 
canvi de cedir una part del pati per fer 
una nova escola bressol.

A l’espera de les reformes  

OBRES DE MILLORA 

malgrat que la majoria estan ben condicionats, els 
barracons acostumen a comportar serioses mancan-
ces com no poder disposar de menjador propi, no tenir 
espais per fer activitats extraescolars i per equipa-
ments com la biblioteca o el gimnàs. els 180 alumnes 
de l’escola Vall d’aro, a Castell d’aro, saben el què 
és. el president de l’ampa, Francesc abellá, denuncia 
la incomoditat que suposa compartir el pati 
amb una plaça pública i no poder fer 
esport dins de l’escola. “No 
podem optar a algunes sub-
vencions perquè no com-
plim els requisits d’espais”, 
denuncia. davant d’aquest 
escenari, les famílies no 
es sorprenen quan alguns 
pares decideixen canviar el 
nen de centre o no matricu-
lar altres fills en la mateixa 
escola. 

Cansades d’esperar, les ampa dels centres que con-
tinuen en mòduls a la ciutat de Barcelona s’han unit 
en una plataforma per fer un front comú en les seves 
reivindicacions. els pares i mares han fet aquest pas 
endavant després de veure com el temps ha passat, 
però les seves demandes no han estat ateses. “Volem 
establir vies de diàleg amb l’administració, que se’ns 
informi i que hi hagi compromisos ferms”, apunta mí-

riam mojena, presidenta de l’ampa de l’escola 
Fluvià que, juntament amb les escoles 

Can Fabra, Congrés-Indians, L’Univers, 
sant martí, els encants, La maquinista 

i mediterrània formen aquesta pla-
taforma. Les famílies han elaborat 
un manifest i han creat un bloc per 
informar de les seves accions. a 
més, tenen intenció de fer una crida 
a la resta d’escoles en barracons 
de Catalunya per tal que també 
s’adhereixin a la iniciativa. 

“la situació és 
inexplicable quan els 
barracons es perpetuen”
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El Projecte Educatiu de Centre és un dels elements més importants de l’escola perquè defineix els seus 
valors i objectius. Els experts recorden que ha de ser compartit per tota la comunitat educativa.  

Conèixer el PEC afavoreix 
el rendiment escolar

La FaPaC 
organitza 
jornades 
formatives

Amb l’objectiu que 
les AMPA coneguin 
la importància del 
PEC, la FaPaC con-
tinua organitzant 
jornades formatives 
sobre aquest tema 
després de l’èxit de 
la sessió organit-
zada a Barcelona el 
desembre passat. 
El 24 de febrer, es 
va celebrar una jor-
nada a Girona que 
va aplegar un gran 
nombre d’AMPA 
interessades. 
Diferents experts 
analitzen les carac-
terístiques del PEC 
i diverses escoles 
comparteixen la 
seva experiència 
en aquestes troba-
des que volen 
ser un espai de 
reflexió sobre 
aquesta eina clau.

Article 
144 LEC

Tots els requeri-
ments a complir 
pel que fa al PEC 
estan inclosos 
en aquest article.

Quan arriba l’hora d’escolaritzar els 
fills o quan fan el salt a la secundària 
sorgeixen els primers dubtes entre les 
famílies. Quin és el millor centre? Les 
variables que influeixen en la decisió 
final són moltes, però fixar-se en el pro-
jecte educatiu de Centre (peC) pot ser 
la més encertada. La seva importància 
és majúscula, ja que és l’element cen-
tral i vertebrador que defineix una es-
cola o institut i que el diferencia de la 
resta. “els centres educatius són orga-
nitzacions molt complexes i, davant la 
falta de directrius externes sobre tots 
els aspectes escolars, és necessària 
una constitució interna que serveixi de 
referència per a tots els que actuen en 
el centre”, explica Joaquín Gairín, cate-
dràtic de pedagogia de la Universitat 
autònoma de Barcelona.

Per la qualitat educativa
el peC recull la identitat del centre i 
especifica els seus valors, objectius 
i prioritats. Contempla diferents àm-
bits ja siguin pedagògics, organitza-
tius o de gestió. amb el nou decret 
d’autonomia el seu paper encara es 
veu més reforçat. els experts apunten 
que el peC no s’ha d’entendre com una 
eina perquè el centre faci allò que vul-

gui, sinó com un instrumet que busca 
promoure l’escola i millorar la seva 
qualitat educativa. en aquest sentit, el 
peC ha d’articular l’activitat escolar i, 
per això, s’ha de poder aplicar correc-
tament. 

Respostes a l’entorn
Com a instrument viu i dinàmic que és, 
el peC s’ha de poder revisar sempre que 
sigui necessari per tal d’actualitzar-
lo. amb el pas del temps els mètodes 
d’aprenentatge, la forma d’avaluar 
l’alumnat o els criteris per seleccionar 
el professorat són elements que poden 
anar canviant i el peC ho ha de recollir. 
a l’hora de definir el seu contingut s’ha 
de tenir en compte també l’entorn de 
l’escola. d’aquesta manera, s’han de 
valorar les necessitats educatives dels 
alumnes, però també les caracterís-
tiques socials i culturals del barri on 
s’ubica el centre. el catedràtic posa un 
exemple: “davant d’una realitat multi-
cultural una escola pot optar per refor-
çar només els valors propis del país, o 
bé, sense renunciar-hi, promoure tam-
bé el coneixement d’altres realitats”.

Una de les principals crítiques dels ex-
perts entorn al peC és que sovint són 
massa estandaritzats independent-
ment del centre educatiu que es tracti. 
“si les escoles són diferents, fins i tot 
en un mateix barri o context, no sembla 
lògic pensar en un peC idèntic”, afirma 
Gairín. “els centres han de saber tro-
bar les particularitats de la seva reali-
tat i cercar les propostes d’intervenció 
que els siguin més útils”, afegeix. 

el peC promou l’escola 
i ajuda a millorar 
els resultats educatius  

EXEMPLES PRÀCTICS

És hora d’actualitzar

Escola Mestre Gibert (Barcelona)
després de més d’una dècada amb el mateix peC, 
l’escola mestre Gibert es planteja actualitzar-lo, un fet 
que serà aprofitat com una oportunitat perquè sigui 
compartit per tothom. “estem il·lusionats perquè pocs 
coneixíem aquest document i ara podrem incidir en els 
processos d’aprenentatge o d’avaluació”, comenta sa-
tisfeta elisabet manen, presidenta de l’ampa. “Creiem 
que s’havia de revisar perquè ha passat el temps i 
molts aspectes han caducat”. el nou peC es treballarà 
conjuntament i haurà de passar pel consell escolar. des 
de l’ampa incidiran perquè l’equip directiu busqui me-
canismes per fer-lo extensiu a tots els pares. “Només 
així ens assegurarem que tothom fa seva 
l’escola”, sosté.

Un projecte model

Escola El Roure (Santa Eulàlia de Riuprimer)
el peC de l’escola és un exemple d’instrument adaptat 
a la realitat canviant. el seu mètode d’aprenentatge és 
particular, ja que totes les àrees curriculars giren entorn 
de la ciència per fer que els nens aprenguin a partir de 
les seves pròpies investigacions. potser aquesta parti-
cularitat ha fet que, en el seu cas, el peC s’hagi portat a 
la pràctica, però sense disposar d’un gran escrit. “L’hem 
anat ajustant a les nostres bases ideològiques, però 
cada innovació ha estat consensuada”, explica Carme 
alemany, cap d’estudis. Fa cinc anys van decidir plas-
mar per escrit aquest esperit i forma de treballar amb 
la col·laboració dels pares perquè “és bo que presentin 
dubtes i suggeriments; el peC és un procés que reque-
reix una avaluació constant i propostes de millora”. 

L’equip directiu coordina l’elaboració 
i redacció del peC, però perquè tingui 
sentit ha d’involucrar tota la comunitat 
educativa i fer-ne partíceps a tots els 
col·lectius que en formen part. segons 
els experts, si professorat, alumnes i 
pares comparteixen una visió comuna 
del centre hi ha més garanties d’èxit 
dels projectes que s’impulsin. No sem-
pre passa així. moltes famílies des-
coneixen que la seva escola disposa 
d’un peC, no saben què és ni per què 
serveix. per això, és fonamental que a 
l’hora de concretar el projecte, les fa-
mílies i l’ampa coneguin aquest docu-
ment i participin en la seva elaboració 
amb les seves propostes i opinions. No 
cal oblidar, però, que és la direcció i el 
professorat qui han de liderar la seva 
redacció. el catedràtic Joaquín Gairín 
recorda que “s’ha d’aplicar de manera 
participativa i democràtica a partir del 
consens, ja que obviar aquesta neces-
sitat suposa concular el dret dels pares 
a intervenir en l’educació dels fills”. I 
afegeix: “És una excusa per promoure 
la implicació i coneixement mutu de 
tots els que coformen la comunitat 
educativa”.

Les famílies 
coneixen el PEC?  

EL PEC

> Contextual: reflexa la posició 
del centre davant d’una realitat.

> Articulador: recull valors i pro-
posa línies d’actuació en l’àmbit 
curricular, organitzatiu o social.

> Orientador: marca prioritats 
a desenvolupar a través de plans 
anuals, projectes curriculars, etc.

> Promotor de participació: 
s’elabora i s’aplica de manera 
democràtica a partir del consens.

> Integrador d’àmbits d’activitat: 
totes les àrees i estaments 
estan subordinats als principis 
establerts.

> Referents per a l’avaluació: 
esdevé referent per a qualsevol 
discussió i avaluació de l’acció 
educativa de l’escola. 

CARACTERíSTIquES



a fons  }  Temps d’ampa / HIVeRN 2011 6

Hi ha alumnes que porten trastorns d’aprenentatge a la motxilla i diagnosticar-los a temps és clau per 
prevenir el fracàs escolar. L’augment d’aquestes patologies obliga a invertir més recursos per a tractar-les.

Què fer davant els trastorns 
d’aprenentatge a l’aula?

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

Només juga sol i no es comunica amb 
ningú; no entén les preguntes que li 
fan; li costa controlar la seva conduc-
ta,... Quan un professor pronuncia 
frases com aquestes per referir-se a 
un alumne s’han de despertar totes 
les alertes. pot tractar-se d’un escolar 
amb algun trastorn que li impedeix se-
guir el ritme de la classe com la resta 
de companys. es calcula que entorn al 
8% dels alumnes catalans pateix al-
guna mena de patologia relacionada 
amb l’aprenentatge, és a dir, almenys 
dos per classe. Les més comunes són 
trastorns del llenguatge, dislèxia, dis-
calcúlia i dèficit d’atenció amb hiperac-
tivitat (TdaH). 

El mestre, figura clau
el paper del mestre o tutor és clau, ja 
que és qui primer detecta que alguna 
cosa no va bé i ho comunica al mes-
tre d’educació especial de l’escola, 
encarregat d’avaluar el cas i de fer-

ne el seguiment a diari. “si no és una 
problemàtica passatgera derivem 
el cas als eap, és a dir, als equips 
d’assessorament i orientació psico-
pedagògic perquè ens confirmin la 
nostra hipòtesi i intervinguin per de-
terminar el tractament”, explica sònia 
Castillejo, professora d’educació espe-
cial a l’escola santa susanna (mares-

me). Cada eap atén les necessitats de 
diversos centres dins d’una mateixa 
zona, són el nexe d’unió amb l’escola 
i estan obligats a realitzar visites un 
cop per setmana. els casos es priorit-
zen en funció de l’edat i del tipus de 
trastorn, però el número cada cop més 
elevat d’alumnes diagnosticats fa que 

la capacitat per atendre’ls quedi curta. 
“Hi ha tantes necessitats educatives 
especials que l’assiduïtat i continuïtat 
dels eap per atendre aquesta diversi-
tat queda deficitària”, assegura anna 
sibel, psicòloga i formadora de FapaC. 

Dèficits a resoldre
Les mancances també es traslladen als 
centres públics on es fa el diàgnostic 
definitiu i on el nen segueix el tracta-
ment. “Hi ha llistes d’espera fins a un 
any; falta personal, infraestructura i 
ampliació d’horaris”, assegura la mes-
tra. “els centres privats pal·lien aques-
tes mancances, però moltes famílies 
no s’ho poden permetre perquè són 
tractaments cars i llargs”, afegeix. en 
qualsevol cas, el diagnòstic precoç -en 
infantil i primària- és clau perquè el 
trastorn no derivi en altres patologies 
associades (ansietat, depressió,...) i no 
acabi en fracàs escolar ja que, segons 
els experts, té molt a veure. “Només 
un 5% d’alumnes dislèxics arriben a la 
universitat”, recorda la psicòloga. 

dislèxia, discalcúlia 
i TdaH són els trastorns 
més comuns 

TRACTAMEnT COORDInAT

el treball conjunt entre metges, pro-
fessors, serveis socials i família és 
més que important per afrontar amb 
èxit aquests trastorns. segons la 
psicòloga anna sibel, és necessari 
fer un bon equip en xarxa i establir 
un protocol coordinat. “L’alumne 
pot ser tant intel·ligent com els 
altres companys, però ha de poder 
seguir les classes amb una aten-
ció específica”, comenta. per això, 
es fa una adaptació metodològica 

(menys deures a casa, exercicis 
diferents,...) i, en ocasions, una 
adaptació curricular per adaptar 
els continguts a aquells nens que 
no segueixen el ritme de la classe, 
sobretot en matemàtiques i llengua. 
“Una figura important que ara s’ha 
perdut és la vetlladora que pal·liava 
les dificultats a l’aula dels nens amb 
retards maduratius”, es lamenta la 
mestra sònia Castillejo. 

> CDIAP: Centres de desenvolu-
pament Infantil i atenció precoç. 
diagnostiquen i tracten els 
trastorns des de nadons fins 
als 6 anys d’edat.

> CSMIJ: Centres de salut mental 
Infantil i Juvenil. s’ocupen de pa-
cients fins als 18 anys. són equips 
multidisciplinars formats per psi-
quiatres, psicòlegs, treballadors 
socials, personal d’infermeria, 
entre d’altres.

> EAP: equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica que 
donen suport al professorat, cen-
tres educatius i famílies quan un 
alumne té necessitats educatives 
especials. atenen escoles d’un 
àmbit territorial (comarcal, muni-
cipal o districte). 

DICCIOnARILes dades 

Trastorns i preva-
lença a la població 
escolar
 

2 %
Trastorns 
desenvolupament 
llenguatge (TDL)

5-17 %
Dislèxia

5-10 %
Dèficit atenció 
amb hiperactivitat 
(TDAH)

3-6 %
Discalcúlia

els professionals que estan al costat 
de nens i joves amb alguna necessitat 
educativa especial advoquen per posar 
fi a les etiquetes: nen mandrós, raro, 
limitat,...en la seva opinió, s’ha de fer 
un esforç per veure què passa quan un 
alumne no rendeix com els altres i s’ha 
d’evitar posar adjectius. a l’hora de trac-
tar qualsevol patologia, la col·laboració 
de les famílies és vital. els pares han 
d’entendre què impliquen aquests tras-
torns i han de tenir confiança en l’escola 
per crear, entre tots, un bon equip. els 
experts recorden que és bo compar-
tir els neguits amb altres famílies i, en 
aquest sentit, les associacions són clau 
i de gran ajuda. 

Col·laboració de les famílies

InFORMACIó
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LES DADES

El nivell d’èxit de l’alumnat català continua sent molt baix. Una circumstància preocupant que, lligada 
a l’alta taxa de fracàs escolar, obliga a repensar les polítiques educatives per millorar els resultats.

Encara pocs 
alumnes excel·lents

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

el número d’alumnes catalans de quin-
ze anys que en una classe són mereixe-
dors d’un excel·lent o d’una matrícula 
d’honor és anecdòtic. Només un 5% 
té un nivell de rendiment elevat, per-
centatge que cau fins al 3% en el cas 
d’espanya, ambdós casos clarament 
per sota de la mitjana de l’OCde (8%). 
són dades de l’últim Informe pIsa 2009 
que ens situa en les darreres posicions 
pel que fa a l’excel·lència educativa. 
en l’altra banda, països com Corea del 
sud, Finlàndia, Canadà o el Japó treuen 
les millors notes. per què? 

Potenciar el talent
“Tant fracàs escolar és no aprovar i aban-
donar la formació com no reconèixer la 
potencialitat dels alumnes”. són parau-
les d’enric Roca, doctor en Ciències de 
l’educació (UaB) i coordinador d’edu21, 
qui assenyala que aquestes dades re-
flecteixen el model educatiu pel qual 
s’ha apostat a Catalunya. “Tenim un 
sistema equitatiu centrat en l’atenció a 
la diversitat, especialment en els alum-
nes que tenen més dificultats, però hem 
oblidat potenciar el talent, sigui quin si-
gui, acadèmic, social, esportiu,...”. de 
fet, a Catalunya li correspondria tenir 
resultats més alts pel seu nivell cultu-
ral i socioeconòmic. darrerament, els 
polítics han incorporat l’aposta per 
l’excel·lència en el seu discurs, però 
“és necessari passar de la retòrica a 
l’acció”. per fer-ho possible, els experts 

apunten a un canvi didàctic -amb noves 
tècniques i metodologies- molt lligat a 
la formació del professorat. en opinió 
del pedagog, els mestres han de sentir-
se segurs per reconèixer ja de petits els 
estudiants que destaquen i superen els 
estàndards. “Hem de pensar què oferir-
los perquè puguin aprofundir en el seu 
potencial sense que s’aburreixin o se 
sentin aïllats”, comenta. en la mateixa 
línia es pronuncia José manuel Lacasa, 
director de l’Institut d’Investigació edu-
cativa: “s’han de crear propostes espe-
cífiques per als més brillants tant dins 
com fora de l’aula”. L’expert recorda 
que espanya és el país amb menys clas-
ses extraescolars de reforç en matèries 
com ciències o matemàtiques.

Canvi didàctic i metodològic
L’aposta per l’excel·lència requereix 
que el model organitzatiu dels centres 
sigui més flexible perquè no sigui es-
trany veure escolars de diferents edats 
compartint una mateixa classe o dos 
docents impartint conjuntament una 
matèria amb diferents metodologies. 
“aprendre junts no vol dir aprendre el 
mateix per tothom”, puntualitza Roca. 
“el sistema didàctic ha de fer compati-
ble assolir fites diferents compartint un 
mateix grup d’aprenentatge”. 

OPInIOnS 

L’equitat i l’excel·lència no han 
d’estar renyides. Ens hi juguem 
tenir persones preparades en el 
futur que donin un plus al nostre 
sistema productiu.

L’excel·lència ha de ser un objec-
tiu compartit per tota la comuni-
tat educativa; sembla que tenim 
por a fer alguna cosa bona pels 
alumnes més bons.

Enric 
Roca

doctor 
en ciències de 
l’educació (uab) 
i coordinador 
d’edu21

Juan Manuel 
Lacasa

director 
institut f 
investigació 
educativa

en l’altre extrem d’una mateixa clas-
se se situen els estudiants que treuen 
pitjors resultats. a Catalunya són el 
13%, una dada millor que fa uns anys, 
però que no permet la relaxació. I és 
que el percentatge d’alumnes que no 
finalitzen la formació obligatòria con-
tinua estancat en el 30%, una propor-
ció similar als alumnes d’entre 18 i 24 
anys que abandonen els estudis des-
prés de l’esO. Les xifres no conviden 
a l’optimisme, doncs són les segones 
més altes de la Ue, on la mitjana és del 
14,4%. d’aquí que la Comissió europea 
hagi fet unes recomanacions que pas-
sen per no retallar la despesa educativa 
i incrementar la qualitat de l’educació 
infantil. L’abandonament escolar i l’atur 
estan directament relacionats.  

si un alumne conviu a casa amb un bon 
número de llibres tindrà més facilitat 
per comprendre allò que llegeix. així ho 
revela l’Informe pIsa que constata com 
aquests alumnes obtenen millor pun-
tuació i, amb diferència, en comprensió 
lectora. el temps dedicat a la lectura 
influeix en el rendiment acadèmic, es-
pecialment quan aquesta activitat es fa 
per diversió i entreteniment. entre els 
materials que més interès desperten 
entre els estudiants són les revistes i 
els diaris (51% i 45%); només un 30% 
llegeix noveles i un 12% còmics.

per donar un pas endavant en el camí 
cap a l’excel·lència és necessari que 
els canvis estiguin raonats pedagògi-
cament i comptin amb el suport de les 
famílies. “els pares són els primers que 
han d’acceptar les innovacions amb na-
turalitat, han de ser coresponsables del 
projecte de l’escola; si no compta amb 
la seva implicació, fracassa”, subratlla 
el pedagog enric Roca. segons els ex-
perts, les famílies no s’han de confor-
mar amb poc, haurien d’exigir més a les 
escoles perquè la societat del futur, ben 
preparada i competitiva, està en joc. 
“Hem de lluitar per ser una generació 
disposada a competir pels millors cen-
tres”, conclou l’investigador José ma-
nuel Lacasa.

Més llibres a casa, 
millors resultats

Les famílies, 
coresponsables

Abandonament escolar
% alumnes entre 18 i 24 anys 
abandonen l’esO 

Excel·lència acadèmica
% alumnes amb 
alt rendiment / baix rendiment 

Font: Comissió Europea

Font: Informe PISA 2009
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catalunya espanya ocde

L’aposta per l’excel·lència requereix un 
model organitzatiu de centres més flexible  
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El model lingüístic de l’escola catalana torna a estar en el punt de mira arran d’unes 
sentències del Tribunal Suprem. Els bons resultats aconseguits, després de trenta anys, 
demostren la fermesa d’aquest sistema que compta amb un ampli suport de la societat.

El model d’escola catalana 
defensa el seu valor

òscar maronda  {  redacció
..........................................................

el debat s’ha tornat a reobrir i la FapaC 
ha sortit, un cop més, en defensa del 
model d’immersió lingüística català des-
prés que el desembre passat el Tribunal 
suprem dictés tres sentències exigint a 
la Generalitat de Catalunya que la llen-
gua castellana fos també llengua vehi-
cular. L’alt tribunal donava així la raó a 
les famílies que van presentar un recurs 
per tal que els seus fills rebessin la tota-
litat de les classes en castellà. “a Cata-
lunya no existeix cap conflicte lingüístic 
ni social a causa de l’ús del català a les 
escoles, amb la qual cosa les sentències 
són més polítiques que jurídiques”. així 
s’expressa la presidenta de la FapaC, 
Imma Fuyà, tot apel·lant a la funció de 
la llengua com a eina de cohesió social: 
“s’està fomentant un debat inexistent, 
ja que el català ha estat clau per a la in-
tegració de l’alumnat immigrant”. prova 
d’això és que el sistema lingüístic a Ca-
talunya ha permès que qualsevol alum-
ne escolaritzat adquireixi el ple domini 
de les dues llengües en finalitzar els en-
senyaments obligatoris.

Eina de cohesió
des dels seus inicis, la FapaC ha defen-
sat el català com una eina d’inclusió, 
d’integració i de cohesió en el sistema 
educatiu, partint sempre del consens i 
del respecte per la pluralitat cultural i lin-
güística de les persones. des de fa tres 
dècades que la federació ha treballat 
amb l’administració i amb la societat civil 
perquè les escoles garanteixin el coneixe-
ment del català a qualsevol estudiant, in-
dependentment de la seva procedència, 
en tant que és la llengua oficial, però sen-
se deixar d’utilitzar el castellà en aquells 
casos en què sigui necessari. “estem a 
Catalunya i parlem en català, però no te-
nim cap problema en parlar en castellà si 
algú ens ho demana”, apunta Fuyà, qui 
advoca, en tot moment, per l’enteniment 
i la convivència.

Èxit de resultats
La solidesa del model d’ensenyament 
es constata amb aquesta garantia de  
cohesió social i pluralitat cultural des 
de l’escola, però també radica en el re-
coneixement de l’administració i de la 
societat civil. a més, n’és un referent 

en el marc europeu de les Llengües i 
compta amb l’aprovació de diverses 
institucions internacionals. en aquest 
sentit, els resultats del darrer informe 
pIsa també confirmen que el model 

funciona: els alumnes catalans tenen 
“un nivell de coneixement i de domini 
de les llengües superior a la resta de 
l’estat espanyol”. “durant les tres dè-
cades en què ha estat vigent cap mare 
o pare ha expressat a la FapaC algun 
problema pel català en el centre del seu 
fill, de la mateixa manera que els pro-
fessionals docents no ens han trans-
mès cap conflicte lingüístic”, conclou la 
presidenta.    

el català és 
una eina d’inclusió 
i de cohesió social 
en l’educació  

un DEJÀ-Vu

La llengua i l’escola generen opi-
nions diverses, però el debat no és 
nou. L’expresident de la FapaC, Joan 
Jordi Rossell, ha viscut un dejà-vu en 
recordar com l’any 2003 la societat 
catalana i, en especial, la comunitat 
educativa, es van unir per sortir altre 
cop en defensa del model d’immersió 
lingüística. aleshores, l’amenaça la 
constituïa la Ley Orgànica de Calidad 
de la enseñanza (LOCe), impulsada 
pel govern popular de l’estat espan-
yol, la qual proposava ampliar a una 
tercera hora l’educació de la llengua 
castellana a l’ensenyament obligato-

ri per aconseguir un major equilibri 
d’hores lectives entre les dues llen-
gües.

Raons polítiques
“aleshores, igual que ha succeït ara, 
la FapaC es va unir als sindicats, en-
titats i a tota la societat civil en ge-
neral per engegar la campanya Pel 
Català a l’Escola, amb la qual prete-
níem demostrar que l’ampliació de 
les hores lectives del castellà esta-
ven injustificades perquè, en aca-
bar l’ensenyament obligatori tot 
l’alumnat sortia ben preparat de les 

dues llengües”, argumenta Rossell. 
en la seva opinió, “tant abans com 
ara, hi ha oportunitats a l’escola pú-
blica i a la privada perquè qualsevol 
estudiant aprengui les dues llengües; 
interferir en el model lingüístic no-
més té una finalitat política i partidis-
ta”. per a Joan Jordi Rossell, el model 
d’immersió lingüística sempre ha es-
tat una prioritat per a la FapaC perquè 
“constitueix un dret individual de les 
persones de no discriminació i és una 
eina fonamental d’integració i de sen-
timent de pertinença a un país que és 
també el seu”.

Després de molts anys d’immersió a les 
escoles, un dels efectes més beneficio-
sos sens dubte és la cohesió social que 
ha produït. Ara Catalunya no la compo-
nen dues comunitats: una de catalano-
parlants i una altra de castellanopar-
lants. Catalunya és una sola societat, i 
això ho devem a la immersió lingüística 
a l’escola.
Aquesta cohesió social que ha provocat 
l’escola s’està esquerdant, precisament 
per culpa de l’escola: Un sistema de 
segregació escolar s’ha consolidat a 
Catalunya. No és cap secret que tenim 
algunes escoles on van sobretot immi-
grants i altres escoles on els immigrants 
no es matriculen. Avui dia un nen pot 
passar per tota l’escolaritat a Catalunya 
sense trobar més catalans que els mes-
tres. Quina repercussió tindrà aquesta 
situació sobre la llengua del país? Quin 
impacte tindrà aquesta escola segre-
gada en el futur de la nostra societat? 
La resposta a aquestes dues preguntes 
encara és a la teulada, però el temps 
passa i la inhibició de la societat cata-
lana davant aquest gran repte sembla  
preocupant. Més enllà d’algunes políti-
ques locals encertades, poca cosa més 
es mou al voltant d’aquest tema. Passen 
els cursos, passen les polítiques públi-
ques i ningú té el valor d’aplicar la llei. 
Si fem de l’escola una eina d’exclusió i 
no d’integració estem posant en perill 
tant la llengua com la cohesió social. 
Aquí no podem culpar Madrid. 

PunT DE VISTA

Àlex 
Castillo

vicepresident 
de fapac 

Immersió i segregació escolar
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Experiència

30 anys
avalen l’eficàcia 
del model edu-
catiu d’immersió 
lingüística gràcies 
al qual qualsevol 
alumne escolarit-
zat adquireix 
ple domini tant 
del català com 
del castellà.



aquest model lingüístic escolar és el resultat de la fer-
ma voluntat de tota la societat catalana, especialment 
de la comunitat educativa que va lluitar per tenir una 
escola catalana democràtica i per a tothom. des de fa 
trenta anys el consens ha estat absolut i la implicació 
de pares i mares i del col·lectiu del professorat ha es-
tat molt gran. Cal tenir en compte que una bona part 
d’ells eren castellanoparlants i no havien tingut accés 
reglat a la cultura i a la llengua catalanes. Canviar ara 
aquest model d’escola catalana seria trair aquell espe-
rit i aquell esforç.

amb l’arribada d’un nombre important de famílies 
nouvingudes, durant la primera dècada del segle XXI, 
aquest model, degudament actualitzat, s’ha mostrat 
una vegada més eficaç i amb una notable capacitat 
d’integració dels nouvinguts: les aules d’acollida, la 
nova forma d’encarar la immersió, els projectes lin-
güístics de centre, els plans educatius d’entorn..., són 
noves mesures que han ajudat a mantenir la cohesió 
social i a fer que l’escola jugui un paper de primer or-
dre en l’acollida i arrelament dels infants i joves de la 
darrera immigració. Creiem que la immersió lingüística 
ha de ser una de les principals cartes a jugar per acon-
seguir un futur pròsper, cohesionat i en pau, en què no 
hi hagi separació entre comunitats, ni discriminacions 
de cap mena.

És contra aquest model d’escola i contra el model de 
societat cohesionada que l’escola ha contribuït a bas-
tir, que s’adrecen les sentències, les quals obren la por-
ta a demandes interessades que poden posar en perill 
la pau lingüística i la cohesió social de Catalunya.
Cal actuar contra aquestes agressions que no es poden 
minimitzar pel que suposen de risc per a la convivència 
i la pau social. Cal actuar-hi de manera positiva refor-
çant el model d’escola catalana, millorant la seva eficà-
cia per garantir un bon coneixement de totes les llen-
gües, especialment de la catalana, i enfortint la seva 
presència en tots els àmbits socials.

Les publicacions educatives Articles, Docència, Esco-
la Catalana, Guix Elements d’Acció Educativa, Guix In-
fantil, Infància, Perspectiva Escolar, Temps d’AMPA, 
Viure en família volem fer palès el nostre rebuig a les 
sentències i a les demandes que les han inspirades. 
Fem una crida a continuar reforçant l’actual model, si 
cal fent objecció a unes sentències que poden posar 
en perill la nostra cultura i cohesió social. ens sumem 
a les iniciatives en defensa de l’escola catalana i cri-
dem les entitats que conformen la societat civil i tota 
la comunitat educativa (professorat, famílies, alumnat, 
ajuntaments, consells escolars, associacions de mares 
i pares, sindicats, moviments de renovació pedagògi-
ca, entitats d’educació en el lleure i altres col·lectius) a 
comprometre’s de manera activa en defensa d’una es-
cola catalana en llengua i en continguts, que no separi 
els infants i joves per raó de llengua i, en definitiva, que 
ajudi a construir una societat més cohesionada i, per 
tant, més democràtica i lliure. 
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Unitat a favor d’una 
educació integradora

Juntament amb altres entitats cíviques 
i educatives, la FapaC forma part del 
motor impulsor de la plataforma so-
mescola.cat, nascuda amb l’objectiu 
de coordinar accions conjuntes amb 
l’administració catalana per fer una de-
fensa, en una sola direcció, del model 
d’immersió lingüística. Una de les pri-
meres accions ha estat la redacció d’un 
manifest on s’alerten de les greus con-
seqüències discriminatòries que com-
portaria una modificació de l’actual mo-
del educatiu a Catalunya. Un exemple 
seria la segregació escolar en funció de 
l’elecció lingüística, fet que suposaria la 
ruptura de la cohesió social aconsegui-
da. a més, la plataforma s’ha reunit ja 
amb el president de la Generalitat, ar-
tur mas, per traslladar al govern català 
l’ampli suport del món social i educatiu 
a la immersió lingüística, i per buscar la 
complicitat de l’administració.

Consens absolut
Les entitats que conformen la plata-
forma subratllen la importància de 
l’actual model perquè està basat en la 
no separació de l’alumnat per raó de la 
llengua i perquè garanteix el coneixe-
ment de les dues llengües oficials, tot 
afavorint la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. per a la FapaC, com per 
a la resta d’entitats, una de les claus de 

l’èxit del model radica en què és el re-
sultat del consens de tota la comunitat 
educativa per tenir una escola catalana, 
democràtica i de qualitat.    

La FaPaC és una de les vint-i-cinc entitats impulsores de la plataforma Somescola.cat que actuarà 
per donar suport a una escola catalana integradora contrària a separar alumnes per raons de llengua. 

modificar el sistema actual tindria 
conseqüències discriminatòries

No podem posar en perill la pau 
lingüística de Catalunya

La dada

Milers
d’adhesions 
ha aconseguit en 
poc temps aques-
ta campanya. 
Entitats, AMPA, 
centres educatius 
i persones particu-
lars s’hi han 
adherit en defensa 
de l’actual model 
educatiu.

Reforcem el model d’escola catalana 
(Continuació Editorial)

OPInIOnS 

Ens hem d’oposar a la instru-
mentalització política i judicial 
d’una mesura pedagògica que 
ha estat ben valorada aquí i 
arreu i que, des del punt de vista 
de la cohesió social, ha estat tot 
un èxit. Cal seguir aprofundint 
en la immersió lingüística per fer 
front als nous reptes i construir 
un model d’escola que recone-
gui la llengua pròpia del país i 
respecti totes les altres. 

Vam viure la manifestació del 10 
de juliol “Som una nació. Nosal-
tres decidim” més com una pro-
posta que com una protesta, ja 
que la reacció ens va dur a sumar 
esforços i ser propositius. Fidels 
a aquell esperit, seguim decidint 
sobre el país que volem. Avui la 
proposta és treballar conjunta-
ment des de la societat civil per 
un model propi i de cohesió de 
l’escola catalana.

Miquel Àngel 
Essomba

director 
centre unesco 
de catalunya 

Muriel 
Casals

presidenta 
òmnium 
cultural  

La plataforma diposa d’un espai web: 
www.somescola.cat per canalitzar tota 
la informació i totes les accions que es 
realitzaran a partir d’ara per defensar el 
català a l’escola. a més, s’inclouen in-
formacions legals així com el manifest 
de la campanya, que ja compta amb mi-
lers d’adhesions, procedents d’entitats, 
ampa, centres educatius, i particulars, 
com pares i mares. La FapaC us anima 
a adherir-vos per tal de fer una crida 
conjunta de tota la societat a favor de 
l’actual model pedagògic.

ADHEREIX-TE

www.somescola.cat

Accions

La campanya 
Somescola.cat 
s’anirà presentant 
públicament arreu 
del país per en-
fortir el suport de 
la societat civil a 
l’ensenyament en 
llengua catalana. 
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L’entitat treballa per a la inclusió de les persones amb trastorns de l’espectre autista.

Associació Aprenem

Tot i que durant els darrers anys s’ha 
avançat molt en el coneixement de 
l’autisme, aquest trastorn continua en-
voltat de prejudicis que suposen una 
gran barrera per a la inclusió educati-
va: infants ineducables, sense desig 
de relacionar-se ni intenció de comuni-
car-se...Una imatge estereotipada ben 
allunyada de la realitat, la d’un col·lectiu 
molt heterogeni amb una manera pecu-
liar de percebre i processar l’entorn, i 
amb necessitat de suport específic per 
desenvolupar estratègies comunicati-
ves i de relació.

aparentment, l’aposta del nostre siste-
ma educatiu per la inclusió en centres 
ordinaris és universal i va acompan-
yada de mecanismes adequats, sigui 
quina sigui la tipologia de l’alumne. 
però, quan es tracta de l’autisme to-
pem frontalment amb un pla B: el de 
l’escolarització necessària en centres 
específics per la manca de provisió de 
recursos.

L’autisme és un trastorn greu i perma-
nent; requereix adaptacions metodo-
lògiques i pedagògiques amb un gran 
esforç professional i material. És impor-
tant comptar amb suports humans es-
tables, continuats i amb formació espe-
cífica. Una necessitat que, en la majoria 

dels casos, l’administració ni tan sols 
no reconeix. està demostrat que, quan 
els suports són els adequats, la inclu-
sió d’aquests alumnes té èxit; no depèn 
del grau d’afectació, sinó dels recursos 
que s’hi dediquen.

probablement, molts pares desco-
neixen que sovint som les famílies qui 
aportem particularment els recursos: 
monitors, psicòlegs, logopedes i altres 
professionals, així com diversitat de 
materials adaptats per garantir la igual-
tat d’oportunitats. probablement, tam-
bé desconeixen la capacitat d’adaptació 
constant d’aquests alumnes, un esforç 
que es veu alleugerit si comptem amb 
els suports que necessiten.

per a les famílies, resulta decebedor 
constatar que, un cop superada una 

etapa de primària, amb un gran cost 
personal i emocional, ningú no espe-
ra els nostres fills a la secundària; el 
sistema no contempla una continuïtat. 
La qualitat de vida dels adults amb 

autisme depèn directament del tipus 
d’intervenció psicoeducativa rebuda 
durant la infància i l’adolescència. Que 
el sistema educatiu ordinari conegui i 
consideri l’autisme en tota la seva di-
mensió pot significar el punt d’inflexió 
entre la institucionalització i una vida 
adulta digna de ser viscuda.  

Neus Payerol 
i Gràcia

presidenta 

amb suports adequats la inclusió 
d’aquests alumnes té èxit

L’associació apReNem va nèixer 
l’any 2006 per iniciativa d’un grup 
de famílies. 

Adreça: C. Barcelona, 5 
(arenys de mar)

Telèfon: 93 795 77 50 
(dilluns de 10:00 a 13:00)

Web: 
www.associacioaprenem.org

E-mail: 
info@associacioaprenem.org

FAMPADI

> Voluntat de defensar els drets 
i dignitat de les persones amb autisme

> promoure la seva inclusió escolar, 
laboral i social 

> Garantir-los el tractament terapèutic 
més adequat

> Oferir a les famílies suport 
i acompanyament

> Contribuir a millorar la resposta 
que la nostra societat dóna a aquest 
col·lectiu.

quÈ EnS MOu?
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L’AMPA de l’escola Pla de l’Ametller de Banyoles impulsa des de fa tres cursos un projecte 
per facilitar a les famílies immigrades l’aprenentatge del català i de la nostra cultura i costums. 

Les mares gambianes aprenen 
català amb el projecte Sakhanu

“Vull parlar català, necessito aprendre 
coses noves i relacionar-me millor”, 
afirma l’aramata Fofana. ella és una 
de les mares gambianes que porten els 
seus fills a l’escola pla de l’ametller de 
Banyoles. aquí, un 30% de l’alumnat 
és d’origen immigrat, majoritàriament 
de l’ètnia sarahule, originària de Gàm-
bia i característica per ser molt tanca-
da culturalment. 

per a l’aramata, com per a la resta de 
mares, l’idioma suposa una barrera im-
portant a l’hora de comunicar-se tant 
dins com fora de l’escola i també per 
accedir al mercat laboral. Conscients 
d’aquest fet, des de l’ampa es va en-
gegar, ara fa tres cursos, el projecte 
sakhanu, que vol dir “mares” en sa-
rahule. L’objectiu: ajudar-les a parlar i 
escriure el català. “durant dues hores, 
tots els dimecres i divendres a la tarda 
impartim els tallers amb l’ajuda de ma-
res i formadores voluntàries; ho fem en 
horari lectiu i en la biblioteca”, explica 
melcior Farrés, un dels impulsors de la 
iniciativa. des que es varen posar en 
marxa, les classes han despertat molt 
d’entusiasme i “han aconseguit impli-
car aquesta comunitat”. en cada sessió 
s’ha superat la vintena d’assistents i, 
en alguna ocasió, no hi ha hagut places 
suficients. des del curs passat, les tro-
bades també estan obertes a les dones 
magrebines, vist el seu interès.

Implicació de la comunitat
a més de l’aprenentatge del català, les 
classes també serveixen perquè  les 
famílies gambianes coneguin la nos-
tra cultura i aspectes bàsics sobre ali-
mentació, higiene o salut. “Volem que 
entrin a l’escola, coneguin el seu fun-
cionament i entenguin que la seva im-
plicació és important en el rendiment 

escolar dels fills”, assegura Farrés. La 
manca de constància i organització és 
habitual entre aquestes dones, per això 
aquest curs han de pagar una quantitat 
simbòlica, ja que “per elles no existeix 
el voluntarisme, tot és a canvi d’alguna 
cosa i creiem que aquesta és la forma 
perquè siguin constants”, assenyala 
Farrés. el projecte sakhanu s’inclou 
en el programa Tothom a l’AMPA de la 
FapaC per ser una iniciativa destacada 
que busca promoure la participació de 
famílies immigrades en l’escola.   

Comparteix les 
teves vivències!
tothom a l’ampa

La FaPaC impulsa aquest projecte 
per fer que les famílies immigrades 
augmentin la seva participació en 
l’AMPA i en el centre educatiu.  

immigracio@fapac.cat / 93 435 81 98  

Les dones gambianes valoren 
positivament poder convertir-se en 
alumnes per una estona; la majoria 
mai havien anat a l’escola i moltes 
estan aprenent a escriure. els seus 
fills també han rebut el projecte 
amb entusiasme. es mostren molt 
il·lusionats ajudant a fer els deures 
a les seves mares i ensenyant-les tot 
allò que ells aprenen a classe. des 
de l’ampa destaquen que aquesta 
és la gran recompensa d’un projecte 
que torna a néixer cada cop que el 
grup de dones entra per la porta de 
l’escola amb la llibreta sota el braç. 
els tallers han aconseguit que les 
mares es comencin a implicar en 
altres activitats escolars.

FILLS EnSEnyEn, 
MARES APREnEn

Manifest contra el racisme Crítiques a les “aules gueto”

La FapaC s’ha adherit al manifest Contra el 
racisme i la xenofòbia, en defensa de la de-
mocràcia impulsat per sOs Racisme i pre-
sentat el 19 de març a la plaça Catalunya 
de Barcelona en un acte públic de denúncia 
ciutadana sota el nom “diguem pROU!”, 
amb la participació d’associacions, enti-
tats, institucions i personalitats. el ma-
nifest recorda que s’ha estès la idea que 
“la immigració és la causa de molts dels 
mals de la nostra societat; se l’ha 
convertida en el boc expiato-
ri en situacions de crisi”. 
aquesta és una nova 
acció en defensa dels 
drets humans amb 
l’objectiu de fer 
un crit conjunt 
de la ciutadania 
per denunciar 
l’augment i la 
consolidació del 
racisme en dife-
rents espais, com 
també en la políti-
ca del nostre país. 

La Comissió europea contra el Racisme i 
la Intolerància (eCRI) ha fet públic el seu 
quart informe sobre espanya que critica 
l’augment d’”aules gueto” a causa d’una 
distribució desequilibrada dels alumnes 
que pertanyen a col·lectius desfavorits, 
com immigrants o gitanos. L’informe es 
refereix, especialment, a les pràctiques 
discriminatòries en el procés d’admissió 
que permet als centres concertats selec-

cionar els alumnes. La Comissió 
recomana a les autoritats 

revisar-ho per tal que 
la Llei garanteixi a 

la pràctica que 
“en cap cas hi 

haurà discri-
minació per 
raó de naixe-
ment, raça, 
sexe, religió 
i opinió”. 

D’InTERÈS

El projecte

Els pilars bàsics 
del projecte són 
l’interès per apren-
dre i la necessitat 
de formació 
de les famílies 
nouvingudes
Les mares han 
enfortit el seu rol 
dins de la comu-
nitat educativa i 
dins de les seves 
famíles

aramata fofana, 
mare sarahule

“Intento no faltar 
a classe perquè ens 
expliquen coses 
dels fills i així 
sabem com partici-
par a l’escola”

helena calvelo, 
professora 
voluntària

“He descobert per-
sones amb il·lusió 
per aprendre i una 
actitud oberta. El 
projecte és un me-
ravellós intercanvi 
de lletres i valors”.

Cada curs hi ha més 
mares immigrants 
interessades a assistir 
als tallers de llengua



aquest curs l’ampa ha impulsat una ini-
ciativa d’allò més atractiva: editar un 
calendari escolar on tot l’equip humà 
de l’escola n’és protagonista. “La idea 
va sorgir per substituir la clàssica venda 
de loteria, que és una mica reiterativa, i 
realment estem molt satisfets dels resul-
tats”, comenta Carme Fenoll, secretària 
de l’ampa. el calendari recull fotografies 
de les classes, de l’equip de professors 
i monitors, dels cuiners, de festes realit-

zades, etc, i ha aconseguit implicar tota 
la comunitat educativa. Un exemple són 
les mateixes instantànies, que han es-
tat realitzades per l’avi d’un alumne. a 
més, al calendari surten destacats els 
dies de reunions de l’ampa de tot l’any. 
Cada exemplar té un cost de sis euros. 
L’acollida ha estat exitosa i s’han venut 
fins ara 250 exemplars. L’èxit farà que la 
iniciativa es torni a repetir el curs vinent. 

Amb empenta i dedicació les AMPA impulsen iniciatives, projectes i actuacions en benefici 
de l’alumnat i de l’escola pública en general. Aquests són alguns exemples de bones pràctiques. 

Comparteix iniciatives!
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“abans les voreres eren molt estretes, 
ara el camí és més segur i podré anar 
sol a l’escola sense haver d’anar per en-
tremig dels cotxes”, comenta un alum-
ne de cinquè de l’escola prosperitat del 
barri de Nou Barris de Barcelona. ell, 
com la resta d’alumnat, professorat i 
famílies mostren el seu content davant 
d’una fita tan esperada: la inauguració 
del camí escolar, el passat 22 de ge-
ner, situat entre els carrers d’en Tissó, 

molí i poeta masifern i del pou. el pro-
jecte va començar fa cinc anys i reforça 
l’autonomia dels nens. “Hem passat per 
molts ajornaments, però finalment dis-
posem d’un camí segur, més net i agra-
dable cap a l’escola”, s’enorgulleix sara 
García, presidenta de l’ampa. “ara vo-
lem que aquest sigui un espai amic; fer 
partíceps als comerços del voltant per-
què s’adhereixin a la iniciativa i ajudin 
els nens quan trobin qualsevol proble-

ma”, comenta. des d’un principi, pares 
i professors han donat suport al projec-
te, ja que ho entenen com un exemple 
per educar els alumnes en el respecte i 
l’estima pel seu entorn.

iNauGuració del camÍ escolar. ampa escola prosperitat  >  barcelona  
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Fer que els alumnes mengin un esmor-
zar sa i sense generar residus. aques-
ta és una de les màximes que des del 
curs passat es va marcar la Coordinado-
ra d’ampa de les escoles del sector de 
santa eugènia i sant Narcís de Girona. 
Ho van fer impulsant la campanya del 
Boc’n Roll Més salut, menys residus, 
amb el suport de l’ajuntament i del pro-
fessorat. 

L’objectiu és que els nens deixin de por-
tar l’esmorzar o berenar en bosses de 
plàstic o paper d’alumini i utilitzin uns 
embolcalls ecològics, una mena de bos-
sa de teixit rectangular amb tancament 
de velcro que compleix les 3 “R”: reduir, 
reutilitzar i reciclar. el curs passat se’n 
van repartir 1.500. L’ampa vol sensi-
bilitzar tota la comunitat escolar en 
l’hàbit de reduir residus innecessaris i 
contaminants, explica albert Quintana, 

membre de la Coordinadora d’ampa. 
“És important parlar-ne a les tutories 
i estendre’n el seu ús per mi-
llorar la salut del nostre 
planeta; ens cal més 
conscienciació”. 

boc’N roll: esmorZar sosteNible. ampa sector santa eugènia i sant narcís  >  girona

per fomentar valors com el treball en 
equip o l’esforç, l’ampa de l’arboç fa 
tres anys que s’implica en l’organització 
de la cursa de cros infantil que es realit-
za al municipi i que aplega participants 
d’arreu del Baix penedès. La cursa 
s’emmarca dins dels Jocs esportius es-
colars de Catalunya i està organitzada 
pel Consell esportiu de la comarca. en-
guany, més de 330 nens i nenes van par-
ticipar en l’acte celebrat el passat mes 

de desembre. La implicació de les fa-
mílies és tan gran que els pares i mares 
dels alumnes també es converteixen en 
protagonistes d’aquest esdeveniment. I 
és que el cros té el seu colofó final amb 
una cursa de pares que s’ha convertit 
en tota una tradició.

cros iNFaNtil per FomeNtar Valors. ampa escola sant julià de l’arboç  >  tarragona

tot el curs eN uN caleNdari. ampa escola carrilet  >  palafrugell-girona

molts dels alumnes de l’institut no co-
neixen la història del centre ni tampoc 
l’important paper que va tenir tant so-
cial com cultural, abans i després de la 
guerra. per aquesta raó, l’ampa es va 
proposar recuperar la seva memòria 
històrica. dit i fet. 

Gràcies a una subvenció sol·licitada a 
l’ajuntament de Barcelona, s’ha elabo-
rat el material didàctic Educar i aprendre 
en temps de la República. Un passeig 
per la història de l’Institut Menéndez 
y Pelayo, presentat en societat a finals 
de l’any passat. el projecte ha comptat 
amb la col·laboració de tot el professo-
rat i també inclou una aula històrica que 
s’ha volgut habilitar a mode de museu 
perquè els alumnes descobreixin amb 

altres ulls l’institut on ara estudien. des 
de l’ampa recorden que conèixer la his-
tòria del centre facilitarà el sentiment 
de pertinença dels alumnes.

recuperaNt la memÒria HistÒrica. ampa ies menéndez pelayo  >  barcelona
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Darrera d’una AMPA es troben mares i pares compromesos amb l’educació. 
L’activitat que desenvolupen està plena de dedicació i també de satisfaccions.

Històries d’ampa

L’empenta i implicació de les famílies 
està darrera de molts dels projectes 
que es realitzen a l’escola. de fet, la 
Junta de l’ampa, formada per una 
quarantena de mares i pares, n’és un 
exemple de l’alta participació que hi 
ha. “ens reunim el primer dijous de 
cada mes i convidem tots els pares, 
estem oberts a tothom”, explica la 
seva presidenta, Griselda almeda. 
des de l’ampa s’han impulsat diver-
ses accions per lluitar intensament 
contra l’obertura d’una nova línia de 
p3 i evitar un bony o barracó. “Tenim 
dues línies i l’ampliació comportaria 
problemes de massificació i de mobi-
litat; necessitaríem una escola nova”, 
apunta almeda. L’ampa ha introduït el 

menjar ecològic en el servei de menja-
dor que gestiona des de fa dos anys, 
s’encarrega de les extraescolars, ha 
treballat perquè l’escola formi part 
del pla Català de l’esport, etc. ara, 
dediquen bona part de les seves ener-
gies a un dels projectes més recents 
i engrescadors: una nova biblioteca 
que ja està en marxa. “Volem que si-
gui una socioteca oberta a tot el barri 
i sabem que les famílies ens ajudaran 
a recol·lectar llibres i omplir de vida 
aquest espai”, assegura la presiden-
ta. La socioteca, a més, neix amb la 
voluntat d’oferir serveis als veïns; 
per això, acollirà cursos i tallers gra-
tuïts perquè es relacionin pares i fills, 
i nens de totes les edats. 

Millorar els serveis del barri

AMPA CEIP AnnEXA-JOAn PuIGBERT

Reobrim l’escola 
Pedraforca! 

L’ampa de l’escola pedraforca de sal-
des continua lluitant per aconseguir 
que es reobri el centre després que el 
juny passat tanqués les seves portes 
per manca d’alumnes suficients. “se-
gons l’administració hi estudien tres 
alumnes quan realment són sis”, de-
fensa Laura Coronas, presidenta de 
l’ampa, qui recorda que la inestabili-
tat en la matrícula és similar a la de les 
escoles del voltant, amb altes i baixes. 
davant del rebuig dels pares, finalment 
s’ha proposat un cessament temporal 
de l’activitat de l’escola, malgrat que 
les famílies sospiten que tot acabarà 
en un tancament definitiu perquè “cada 
cop ens posen més requeriments”. de 
moment, els sis alumnes es veuen obli-
gats a anar en autobús a l’escola de la 
localitat de Vallcebre. L’ajuntament de 
saldes, per la seva part, ha presen-
tat un recurs contenciós administratiu 
perquè ja s’ha començat a desallotjar 
material de l’escola sense permís. “És 
incomprensible i lluitarem fins allà on 
calgui”, conclou Coronas. 

nOTíCIES BREuS

Girona
isabel 
la Catòlica, 24

450 alumnes

L’ampa de l’institut es va constituir 
ara fa poc més d’un any amb un to-
tal de catorze pares i mares amb un 
objectiu principal: donar suport a les 
famílies, estudians i professors amb 
l’organització d’activitats diverses. 
després d’aquest temps algunes co-
ses han canviat. “ara ens trobem que, 
probablement a causa de les retalla-
des generals d’inversió pública, hem 
d’ampliar els nostres objectius a la 
defensa d’una qualitat mínima de les 
condicions de treball de professorat i 
alumnes”, expliquen des de l’ampa. 
els seus membres posen algun exem-
ple com la lluita en què estan endin-
sats per aconseguir que comencin les 
obres d’ampliació aprovades fa un 

any per al curs vinent, però ajorna-
des sense més detall. L’ampa també 
denuncia la massificació de les aules, 
ja que a primer d’esO les classes han 
passat a tenir 33 alumnes, i 45 a pri-
mer de Batxillerat. Un altre dels temes 
que les famílies volen que es millori 
pel bé del funcionament del centre és 
que hi hagi prou personal administra-
tiu per atendre les necessitats. des de 
l’ampa afirmen que els pares poden 
entendre situacions econòmiques i 
socials complicades, però mostren el 
seu desacord amb la forma com les 
està afrontant l’administració. men-
trestant, l’ampa centrarà els seus es-
forços per millorar les condicions del 
centre.

Pel bé de l’educació

AMPA IES GELIDA

250 alumnes

Gelida 
(alt Penedès)
Joan Pascual 
i Batlle, 1-15 



No és estrany que les associacions de 
pares i mares d’alumnes de Catalun-
ya manifestin la seva preocupació per 
la influència de les TIC en la vida dels 
seus fills. per aquest motiu, el parla-
ment europeu s’esforça per introduir 
l’educació mediàtica als centres es-
colars i assenyala que l’alfabetització 
mediàtica és vital per desenvolupar la 
capacitat de valorar críticament els mit-
jans de comunicació, per filtrar la infor-
mació de dades i d’imatges que omplen 
les llars a diari.

La gran velocitat amb què les noves 
tecnologies ofereixen continguts au-
diovisuals deixa enrere les mesures de 
protecció d’infants i d’adolescents pre-
vistes per a la televisió convencional. 

La televisió per mòbil, internet, la tele-
visió sota demanda i les noves ofertes 
apunten a la vital implicació de pares i 
mares i a una ampliació de les obliga-
cions públiques cap a l’àmbit privat en 
què les famílies han d’exercir noves res-
ponsabilitats. L’educació dels fills ha de 
ser més exigent pel grau d’intoxicació 
mediàtica, que guanya més espais, més 
temps.

Hem de viure les noves tecnologies com 
una oportunitat de conèixer i de comu-
nicar que revolucionarà el món. Resul-
ten positives per a la participació, per a 
la democràcia i per al futur de les rela-
cions humanes. per això, és més impor-
tant saber-hi trobar els valors de l’ètica, 
de l’estètica i del coneixement.

L’audiovisual és una oportunitat per a 
l’educació i esdevé un nou àmbit estra-
tègic en la societat de la informació, en 
la formació de les noves generacions, 
en la capacitat digital, en la participació 
cívica, en la creativitat i l’autoexpressió 
i en la pròpia identitat i la connexió 
social que proporcionen experiències 
compartides.

en un món globalitzat, endinsar-se en 
el seu llenguatge i interpretar-lo críti-
cament esdevé un objectiu prioritari 
de pares i mares, interessats per les 
preferències dels seus fills. Una tutela 
entesa com la feina de facilitar que els 

adolescents i els joves tinguin la ca-
pacitat de seleccionar les imatges i els 
continguts que distorsionen els valors 
i les expectatives reals de la condició 
humana. aquesta tasca, adreçada als 
pares i mares i que interpel·la el conjunt 
d’ampa, afecta tota la societat.

en aquest sentit, el Consell de 
l’audiovisual de Catalunya, mitjançant 
el Fòrum d’entitats de persones usuàries 
de l’audiovisual i el seu grup d’educació 
en Comunicació audiovisual, fa grans 
esforços i preveu actuacions amb les 
ampa per assolir les finalitats esmenta-
des. Tant de bo tinguem èxit.  

publicat pel Consell de 
l’audiovisual de Catalunya, és un 
estudi que analitza el consum que 
fan els infants i joves dels mitjans 
audiovisuals. Vol respondre a les 
inquietuds i interrogants de les 
persones i col·lectius que, com 
els pares, participen en l’educació 
dels menors. La publicació també 
recull una sèrie de suggeriments i 
recomanacions a tenir en compte 
per aconseguir tenir una mirada crí-
tica en un entorn audiovisual com 
l’actual on la televisió i internet són 
els mitjans estrella.

RECOMAnEM
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Adolescència i TV

Per una educació audiovisual a les aules

avui dia resulta gairebé impossible tro-
bar qualsevol activitat humana que no 
estigui mediatitzada pels mitjans de 
comunicació. aquests s’encarreguen 
d’informar i també de modificar el medi 
en què vivim i ens eduquem.

per altra banda, el desenvolupament de 
les noves tecnologies ha tingut com a 
efecte el predomini de la imatge com a 
suport de la informació. Cada cop tot és 
més icònic i visual: llibres, diaris, pàgi-
nes web, televisió, mòbils… d’aquesta 
manera, la ‘societat de la informació’ 
és també una societat dominada per les 
imatges. I aquestes acaben configurant 
un llenguatge particular, paral.lel al 
dels signes linguístics.

però com qualsevol llengua, el llen-
guatge visual implica un vocabulari vi-
sual particular i una gramàtica visual 
particular que hem d’aprendre. des que 
naixem estem envoltats d’estímuls au-
diovisuals i aprenem el llenguatge vi-

sual de manera automàtica. Quan els 
nostres infants i joves arriben a l’escola, 
ja són consumidors habituals d’aquests 
missatges, són capaçós d’entendre’ls i 
de respondre als mateixos.

el problema rau en el poder dels missat-
ges visuals per influir en el pensament 
i en la conducta, mentre el contingut 
del missatge es manté no verbalitzat i, 
per tant, no completament conscient. 
L’aprenentatge informal no ensenya 
el distanciament respecte a la imatge 
(que pot acabar confonent-se amb la 
realitat), ni dóna eines per fer una lectu-
ra crítica dels seus mecanismes retòrics 
i de la seva intencionalitat.

per tot aixó, és necessària la incorpora-
ció de l’educació audiovisual a les aules. 
per evitar l’analfabetisme mediàtic, des 
de les aules hem de ser capaços d’oferir 
les eines necessàries per a la construc-
ció, interpretació i comprensió del llen-
guatge de les imatges. per esdevenir en 
un futur ciutadans crítics, els nostres 
infants han de descobrir que la imatge 

no és -com el llenguatge oral- sinó una 
representació de la realitat, fàcilment 
manipulable.

Cal afegir que aquesta formació no s’ha 
de limitar a les aules, ja que l’exposició 
als mitjans audiovisuals es produeix en 
la seva major part fora de l’àmbit esco-
lar. pares i mares tenen també, per 
tant, una responsabilitat en 
l’educació en el coneixe-
ment i en l’anàlisi crítica 
d’aquests mitjans.  

Esteve Orriols 
i Sendra

conseller 
del consell 
de l’audiovisual 
de catalunya

Mati Balsera 
Romero

coordinadora 
associació 
trimatge

L’educació ha de ser 
més exigent pel grau 
d’intoxicació mediàtica

1 > La responsabilitat d’allò que veuen els infants 
als mitjans audiovisuals és, bàsicament, de les 
persones adultes que hi conviuen.

2 > seleccionar programes adequats a l’edat 
i interessos dels infants.

3 > Interessar-nos pel que miren i pels motius 
de les seves preferències.

4 > Limitar el temps dedicat al consum de televisió 
i internet.

5 > procurar mirar la televisió junts per comentar 
els programes amb els fills i poder aprofitar 
els seus valors.

6 > ensenyar els infants a qüestionar i entendre la 
diferència entre realitat i ficció.

7 > el consum de continguts audiovisuals no ha de 
treure hores de son que són necessàries.

8 > Buscar alternatives al consum audiovisual 
(esport, amics, jugar,...)

9 > Recordar que els infants tendeixen a imitar la ma-
nera de fer dels adults, també pel que fa a la televisió.

10 > Incentivar que els fills mostrin interès 
per altres fonts d’informació i entreteniment.

DECÀLEG DE RECOMAnACIOnS

Horari 
protegit 

6.00 -  
22.00
Entre aquestes 
hores resta 
prohibida l’emissió 
de continguts 
audiovisuals 
que es podrien 
qualificar com a 
“no recomanats 
per a menors 
de 18 anys”

El Llibre Blanc: 
L’educació 
en l’entorn 
audiovisual  

La imatge és una representació 
de la realitat fàcilment manipulable



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 cal saber sobre l’IRPF (Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques)?

Totes les ampa que facin pagaments, relacionats amb 
l’IRpF, hauran de practicar-hi una retenció. si l’ampa 
té treballadors contractats la retenció oscil·la fins al 
45% en funció dels sous. en pagaments a persones 
col·laboradores que no s’hi dediquen professionalment 
(impartició de cursos, conferències o similars) la reten-
ció és del 15%. Quan es contracten serveis professionals 
independents (advocats, notaris,..) la retenció és del 15% 
sobre els honoraris dels quals s’ha d’informar a través 
del model 036 d’Hisenda. Cada trimestre i dins dels se-
güents 20 dies després de la finalització, s’ha d’utilitzar 
el model 110 per declarar i fer l’ingrés de totes les reten-
cions practicades. anualment s’ha de presentar el model 
190 amb el resum anual de retencions fetes.

Com es regulen 
els casals d’estiu? 

els casals són activitats educatives que només ocupen 
unes hores al dia i es desenvolupen en el mateix entorn 
on es mouen els infants i adolescents. poden estar orga-
nitzats per l’ampa, els ajuntaments i altres entitats de 
lleure. estan regulats pel decret 137/2003 de regulació 
d’activitats en el temps lliure en què participen menors 
de 18 anys. La normativa estableix titulacions de moni-
tors i directors de casal, ràtios d’alumnes per monitor, i 
també obliga a contractar una assegurança d’accidents 
per als participants.

FE D’ERRADES: En el número 5 de la revista, a la pre-
gunta sobre què han de fer les AMPA en matèria de pro-
tecció de dades, la resposta correcta és contactar amb 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i no 
amb l’agència estatal, tal com s’especificava.
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ESPORT

Si voleu aventura el Parc Olímpic del Segre us proposa un dia d’emocions. 
Es tracta d’un espai natural lúdic on podreu practicar activitats com ràfting, 
piragüisme, hidrotrineu o kayak. El Parc es troba a 200 metres del nucli his-
tòric i també acull zones de jocs infantils pels més menuts. Totes les activi-
tats estan pensades per poder-les compartir en família i compten amb un 
equip de monitors especialitzats. 

www.parcolimpic.cat 
tel. 973 36 00 92 

Propostes per 
compartir en família 

EXcursió

Si us agraden les aus i voleu descobrir més d’un centenar d’espècies dife-
rents visiteu el Parc d’Aus, a Torroella de Montgrí. En un entorn natural de 
dues hectàrees de terreny conviuen una gran varietat d’exemplars de fai-
sans, ànecs i oques, ocells exòtics, cignes i perdius, etc. El recinte disposa 
de zones verdes i d’esbarjo per a la mainada. A més, també trobareu àrees 
de pícnic i de descans on podreu fer l’àpat i relaxar-vos.

www.parcdaus.com.es
tel. 972 75 78 16  

CUINA

El mercat de la Boqueria de Barcelona ofereix tallers de cuina 
pensats per a nens i adolescents (de 5 a 17 anys). D’una forma lúdi-
ca i entretinguda els participants tenen l’oportunitat de descobrir 
allò que mengen i es converteixen durant una estona en vertaders 
cuiners i creadors de receptes. La iniciativa vol contribuir a difondre 
una alimentació més sana i variada. Els tallers es fan tots els dis-
sabtes i divendres a la tarda.   

www.cuinapernens.com

PATRIMONI

Al terme municipal del Catllar s’hi troba Mini Tarraco, un museu a l’aire 
lliure amb reproduccions artesanals a escala dels principals monu-
ments de Tarragona. Podreu fer un recorregut pel patrimoni històric, 
cultural i arquitectònic de la ciutat: la catedral, el pont del diable, 
l’amfiteatre,... S’organitzen visites en família amb explicacions i activi-
tats diverses en funció de l’edat de la canalla.

www.minitarraco.com
tel. 616 093 820

MUSEU

Esteu a punt per a la televisió? El Museu del MACBA us convida a desco-
brir una altra manera de fer TV. Es tracta d’una activitat per endinsar-vos 
en aquest mitjà de comunicació i desentrellar el seu llenguatge. Tindreu 
l’oportunitat de participar en l’elaboració experimental d’un programa 
propi on tots acabareu sent alhora guionistes, realitzadors, redactors, 
presentadors i públic. Indicat per a estudiants de secundària i batxillerat.

www.macba.cat
tel. 93 412 14 13

LECTURA 

Les biblioteques públiques de Barcelona organitzen “El racó dels 
pares”, uns espais de trobada amb les famílies per assessorar-les 
sobre quines lectures i temàtiques són recomanables per als fills. 
L’objectiu és que els pares tinguin eines per transmetre l’interès per 
llegir. El projecte “Primeres passes” està dirigit especialment als 
nadons perquè, a través de propostes sensorials, es comencin a rela-
cionar amb els llibres.  

www.nascutsperllegir.org

FIRES I FESTES

Del 23 d’abril al 8 de maig Montblanc viu una de les celebracions més 
conegudes a Catalunya i que cada any rep més visitants: la Setmana 
Medieval, que enguany arriba a la seva XXIV edició. Durant uns dies, 
la localitat mira el passat revivint la seva història amb multitud d’actes 
centrats en la llegenda de Sant Jordi. Gaudireu amb el mercat medieval 
més antic de la península.  

www.setmanamedieval.org

Què 
fem? 

Suggeriments, idees, 
recomanacions,...
Compartiu amb la resta de les 
AMPA les vostres inquietuds 
i propostes. Aquest és el vostre 
espai per fer sentir la vostra veu. 
Parlem. T’escoltem. Estem 
a prop teu. Contacteu amb 
nosaltres! 
  
comunicacio@fapac.cat

Contacta’ns!



oliver martín  {  entrevista
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què hem d’entendre per renovació 
pedagògica?
en la societat que vivim, el futur està en 
l’aprenentatge durant tota la vida. Hem 
de donar eines perquè els alumnes tin-
guin instruments i motivació per conti-
nuar aprenent, ja que l’educació no ha 
de tenir un caràcter només finalista. això 
s’ha de poder treballar des de l’escola.

Com s’ha de fer?
el veritable centre de la renovació peda-

gògica és l’aula i l’acció del professor 
amb l’alumnat. Implica un treball real 
perquè l’alumne adquireixi competèn-
cies, però també per situar-lo en apre-
nentatges que tinguin sentit per a ell i 
que li siguin útils en la vida quotidiana. 
La resta del sistema educatiu ha 
d’intentar millorar aquests processos a 
l’aula. 

Hi ha escoles on l’ensenyament 
té aquesta perspectiva?
molts centres hi estan treballant, però 
es visualitzen poc les experiències 

d’èxit. L’escola ha estat clau en l’acollida 
i socialització d’una gran quantitat 
d’alumnat vingut d’altres països els úl-
tims anys. És important donar suport als 
centres perquè vagin generant els seus 
processos de reflexió i de treball peda-
gògic.

què cal per aconseguir aquesta 
renovació?
Falta dotar de molta tranquil·litat els 
centres educatius. per les dinàmiques 
socials i polítiques, des de fora se’ls 
està marcant el ritme, fent reformes i po-
sant una sèrie de graus d’exigència i 
prejudicis que fan que es condicioni el 
treball de dintre. Hem de donar autono-
mia als centres, és a dir, temps. La veri-
table renovació i innovació apareixeran 
quan hi hagi un autèntic debat pedagò-
gic sobre la infància i l’aprenentatge.

Com valoreu l’autonomia de centre?
L’entenem no com independència i no 
rendir comptes. L’administració ha de fer 
avaluacions, però han de servir per millo-
rar. si realment es vol donar autonomia al 
centre vol dir estar al seu servei, veure el 
sistema de baix cap a dalt, procurar de 
recursos el projecte de centre, etc. 

L’administració hauria de jugar 
altres cartes?
Hauria d’estar atenta al què passa a les 
escoles, tenir una actitud d’escolta acti-
va, no pensar tant en normativitzar sinó 
en fer que els centres puguin dedicar més 
temps al treball pedagògic i menys a 
qüestions burocràtiques. L’escola és una 
organització feta per millorar l’educació 
a l’aula i això ha de quedar clar. 

Les xifres de fracàs escolar continuen 
sent preocupants....
sí, però ens agrada parlar més d’èxit 
educatiu per a tothom. Un dels grans 
reptes de l’escola és una qüestió 
d’actitud per part del centre, professo-

Raül manzano, President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya, dibuixa el futur de l’educació marcat per la innovació en l’aprenentatge. 

Les escoles necessiten 
més tranquil·litat” 

“

Qui és Raül 
Manzano?

Des del maig de 
2009, Raül Manza-
no ocupa la presi-
dència de la Fede-
ració de Moviments 
de Renovació Peda-
gògica de Catalunya 
(FMRP), una entitat 
amb més de 25 anys 
d’història que agru-
pa associacions de 
professorat volun-
tari, plurals ideolò-
gicament, però amb 
un objectiu comú: la 
millora qualitativa 
de l’escola i la inno-
vació educativa.

Llicenciat en Cièn-
cies de l’Educació i 
mestre de professió, 
Manzano està con-
vençut que des de 
l’educació “podem 
posar un petit gra 
de sorra per millo-
rar les persones i la 
societat”. La FMRP 
s’organitza en 25 
moviments repartits 
per Catalunya.
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rat i famílies per tenir altres expectati-
ves de l’alumnat. L’èxit no només ha de 
ser el camí universitari. Tothom ha de 
poder desenvolupar les seves capaci-
tats. parlem poc de competència artísti-
ca, d’aprendre a aprendre...

El rol del professor és clau 
en aquest sentit?
evidentment. per això, demanem que es 
replantegi la formació inicial i perma-
nent del professorat perquè tingui una 
visió més pràctica del que trobarà a 
l’aula. Facultats d’educació i escoles han 
de treballar més juntes perquè el rol del 
mestre ha canviat molt i avui el seu pa-
per és més de guia i orientador. 

El projecte de compromís ètic del 
professorat que impulsa la FMRP va 
en aquesta línia?
És un treball participatiu. davant del 
canvi generacional, social i educatiu és 
el moment de pensar quin marc de re-
ferència ha de tenir un professor per 
exercir èticament. No és un codi deonto-
lògic, sinó introduir elements de reflexió 
tenint en compte també l’ètica de 
l’alumnat i de les famílies.

Per què?
perquè ha d’haver més coherència dels 
valors educatius per treballar-los en la  
mateixa perspectiva des de l’escola, la 
família i l’entorn. això implica més co-
responsabilitat És important una comu-
nicació fluïda entre l’escola i les famílies 
perquè s’entengui qualsevol canvi peda-
gògic.

L’escola s’ha d’obrir encara més 
al seu entorn?
sí, però cada cop té les parets més per-
meables i obertes. Hem de potenciar-ho 
perquè l’escola no deixa de ser el mirall 
de la societat. malament anirem si el 
centre educatiu és una cosa i el carrer 
una altra. 


