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L’informe
PISA
UNA APROXIMACIÓ
A L’ESTAT DE 
L’EDUCACIÓ

EDITORIAL
L’educació dels nostres fills és un tema
molt important, i és per aquest motiu
que aquesta Revista tracta les qües-
tions que interessen als pares, ja que
abasta tota l’escolarització preuniver-
sitària, des de les escoles bressol fins
al batxillerat.

T’animem a formar part d’aquest pro-
jecte, ja sigui enviant articles o sugge-
riments, perquè la participació plural fa
que la Revista guanyi en qualitat i
interès. 
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ARTSgràfiques
/flaix/ófset

L’informe Pisa, una aproximació a
l’estat de l’educació.
Cada tres anys la publicació de l’Informe
Pisa provoca que l’educació a Catalunya, i
sobretot els seus resultats, es converteixin
en primera plana de diaris i telenotícies. És
difícil, però, que un titular reflexi la complexi-
tat d’unes dades que sense referències es
converteixen en missatges d’un catas-
trofisme exagerat. 

Aquest article pretén fer una breu síntesi de
diferents articles que han aparegut en
revistes i diaris sobre el Pisa 2006 (publicat
el 2007), intentant relacionar dades i cau-
ses, així com apuntar algunes de les polí-
tiques que caldria dur a terme per millorar
l’educació del nostre país.

Què és l’informe Pisa?
És un estudi internacional que vol conèixer
el rendiment de l’alumnat de 15 anys, que
s’acosta o ja acaba l’escolaritat obligatòria,
amb la finalitat de saber fins a quin punt està
preparat per enfrontar-se als reptes futurs.
Hi participen 57 països, 30 dels quals són
membres de l’OCDE.
El Pisa 2006 ha avaluat exhaustivament les
competències científiques, però també la
comprensió lectora i les matemàtiques.

A Catalunya hi van participar un total de
1.527 alumnes de 51 centres, 29 de públics
i 22 de privats o privats concertats. D’aquest
alumnat, el 90’9 % ha nascut a Espanya i el
37 % parla el català a casa.

Els resultats del Pisa 2006
La puntuació mitjana en competència cien-
tífica de l’alumnat català és de 491 punts i la
del conjunt dels joves de 15 anys d’Espanya
de 488. Cal dir que la mitjana de l’OCDE se
situa en els 500 punts. Finlàndia és el país
que obté la màxima puntuació, 563.
Catalunya ocupa la posició 29 entre els 57
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participants.

En matemàtiques Catalunya obté 488
punts, Espanya 480, mentre que la mitjana
de l’OCDE està situada als 498 punts. La
Xina-Taipei i Finlàndia encapçalen la llista
amb 549 i 548 punts, respectivament.

I en comprensió lectora és Corea i un cop
més Finlàndia qui lideren el ranking amb 556
i 547 punts. La mitjana de l’OCDE és de 492
punts, Espanya en té 461 i Catalunya 477.

Els resultats no són brillants, ni permeten el
cofoisme. Catalunya està per damunt del
conjunt de l’Estat, però diverses comunitats
autònomes ens superen amb diferències
que arriben als 15 punts en comprensió lec-
tora, als 38 en matemàtiques o als 29 en
ciències.
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Possibles explicacions als
resultats
És evident que la raó dels resultats
d’aquest informe no es pot buscar
en una única causa, i que hem de
buscar en la història del nostre sis-
tema educatiu, així com en la inter-
acció de diversos factors, les raons
que ens ajudin a comprendre perquè
som on som i, en conseqüència,
veure què es pot fer per avançar.

La història, com deia, és un primer
factor a tenir en compte. La feblesa
d’un sistema educatiu heretat del
franquisme pesa. Cal recordar, per
exemple, que l’escolarització fins als
16 anys no es va fer efectiva fins al
principi dels anys 90. Fet que en els
països del nostre entorn i en la majo-
ria dels quals ens emmirallem
s’havia produït força temps enrere.

A més, està demostrat que el nivell
socieconòmic i cultural de les
famílies, principalment el nivell d’es-
tudis del pare i la mare, influeixen
directament en el rendiment aca-
dèmic dels fills. Una població amb
un baix nivell cultural i econòmic no
proporciona l’ambient més adequat
per al desenvolupament educatiu. 

Dins d’un altre bloc podem situar les
inversions econòmiques. Les comu-

nitats autònomes que superen
Catalunya o que han avançat més
en els resultats són aquelles que
més han invertit en educació.
Mentre que a Espanya la despesa
pública en educació no universitària
representa el 3,01 % del Producte
Interior Brut (PIB), i a la Unió
Europea, el 3,9 %, a Catalunya ha
estat del 2,22 % l’any 2005. Sembla
que en els darrers anys la despesa
s’ha incrementat (principalment per
l’aplicació de la sisena hora) però
presenta un dels nivells més baixos
de l’estat espanyol i de la Unió
Europea. 

En un altre ordre de consideracions,
es constata que les condicions per
exercir la docència són més compli-
cades que en el passat, però les
administracions educatives no han
introduït canvis substancials en el
model de formació inicial, ni en els
processos d’accés a la funció
docent, ni en la promoció i avaluació
professional.

Què es pot fer?
De tot això es desprèn que cal afa-
vorir la formació dels nois i les noies
el màxim temps possible i alhora cal
impulsar la formació permanent,
clau de volta en la societat del
coneixement. Una dada més, la
població d’entre 25 i 64 anys, que té
un nivell d’estudis mitjans (batxille-
rat) a la Unió Europea, és del 66,7
%, mentre que a l’Estat Espanyol és
del 42,4 %.

Cal invertir més i millor. Marcar les
prioritats i dotar-les dels recursos
necessaris. No n’hi ha prou en gas-
tar més, cal saber on i com. 

El professorat és una peça clau del
sistema educatiu, fa falta millorar la
formació inicial i permanent. I fa falta
dissenyar una carrera docent que
respongui al perfil professional ne-
cessari avui en dia.

Finalment, i anant a qüestions més
concretes, dels resultats del Pisa es
desprèn que una part significativa
del jovent llegeix poc, i per postres,
comprèn poc allò que llegeix. Cal,
doncs, fer una reflexió profunda i
una revisió posterior sobre què cal
ensenyar i com cal ensenyar la llen-
gua perquè acompleixi el seu princi-
pal objectiu: ser un instrument de
comunicació.

Teresa Núñez de Arenas
CEIP Tabor

Bibliografia:
Cuadernos de pedagogia, 375. Las diez
heridas de Pisa. Jaume Carbonell.
Gener 2008
Estudi Pisa 2006. Avançament de resul-
tats. Quaderns d’avaluació 9. Consell
Superior d’avaluació del sistema edu-
catiu. Departament d’Educació.
Anuari Bofill 2006-2007. L’estat de l’edu-
cació a Catalunya. Fundació Jaume
Bofill.

Cal invertir més i millor.
Marcar les prioritats i
dotar-les dels recursos
necessaris. No n’hi ha
prou en gastar més, cal
saber on i com. 
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Avaluant els informes apareguts
recentment als mitjans de comuni-
cació sobre els més que discrets
resultats de l’ensenyament del nos-
tre país, i tot admetent que sempre
poden ser interpretats d’una manera
diversa, no deixa de ser preocupant
que sobretot siguin tan persistent-
ment precaris, i que mostrin un tan
escàs nivell d’excel·lència.

En una anàlisi ràpida, es podrien for-
mular alguns factors que possible-
ment han propiciat la circumstància
esmentada: 

Per una banda tenim una contínua
variació de les lleis educatives a
l’estat espanyol que, sens dubte,
ha generat una forta desafecció
entre el professorat.
No cal ser gaire llest per observar
que les nostres institucions esco-
lars tenen una certa debilitat
organitzativa i els resulta difícil
afrontar qualsevol reorganització
per millorar resultats.
Sovint l’esforç per garantir, en
alguns centres escolars, la con-
vivència ocupa en excés el temps
del professorat i, òbviament, resta
dedicació a la tasca fonamental
del centre. 
L’informe parla d’alumnat de 15
anys, on s’acumula una bona part
de l’alumnat en situació terminal al
nostre país perquè, en general, el
sistema educatiu encara no ha tro-

bat els mecanismes de treball amb
el sector d’alumnat més resistent.
Des de fa massa anys, la primària
no dóna cap títol ni gradua; i per
això és fàcil també que no disposi
de nord. El sistema educatiu no fis-
calitza bé en quin estat traspassa
l’alumnat en-tre etapes, i després
s’exigeixen resultats als 15 anys.
La irrupció en gran volum de l’emi-
gració recent ha alterat els resul-
tats i ha posat en crisi molts
mètodes i pràctiques. 
Els precaris i persistents mals
resultats no generen alarma social
perquè bona part de les classes
dirigents i amb expectatives de
promoció tenen el problema solu-
cionat, sovint amb escolarització
privada, i per això no hi ha polí-
tiques severes de correcció.
La socialització de tots els factors
ha instal·lat una joventut poc
autònoma i decidida, consumidora

Reflexions sobre
els informes
PISA i 
BOFILL

i dependent.

¿Què caldria fer, doncs?

Proporcionar fortalesa a les direc-
cions (vol dir la gestió i el govern)
dels centres per emprendre i aplicar
projectes concrets. De fet, la futura
llei d’educació catalana sembla que
ho intentarà. Les associacions de
mares i pares no s’haurien de deixar
arrossegar gratis per la immediata
crida sindical contra la llei i en canvi
s’haurien d’alinear al costat de la
renovació de la gestió i l’organització
dels centres.

Instal·lar gradualment entre el pro-
fessorat la idea que, avui dia, per
desenvolupar bé la seva tasca de
professor, cal temps per pensar i
decidir, a més de fer les classes; i
que per això s’haurien de modificar
els horaris laborals (fins i tot reduint
hores lectives) per poder participar
en la planificació, la recerca i l’acció
tutorial.

Actuar conjuntament els centres de
primària i secundària (com en el
model privat) per programar plegats
els continguts curriculars i tutorials.

Joan Espinosa

IES Ernest Lluch

·

·

·

·

·

·

·

·
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Per als qui, per sort o per desgràcia,
no estigueu familiaritzats amb el
terme “matrícula viva”, us en faré
cinc cèntims. En l’àmbit escolar,
s’entén per matrícula viva aquella
que es formalitza un cop ha comen-
çat el curs. Tots recordem algun cas
de quan érem petits. De cop, un dia
apareixia una cara nova a la classe.
El mestre o la mestra el presentava,
demanava a tots que al principi l’a-
judéssim i així, el personatge en
qüestió esdevenia el centre d’aten-
ció durant uns dies o setmanes,
després dels quals tot tornava a la
normalitat. Aquesta circumstància,
abans excepcional, ha esdevingut
quelcom quotidià a la nostra escola.
La causa? Els moviments migrato-
ris.

Finalment, el Planchester United, de
la Premier League anglesa, ha deci-
dit posar sobre la taula els milions
d’euros que l’equip de futbol de la
ciutat demanava per a la seva estre-
lla (que està casat i té un fill) i que
pensava que mai cap equip arribaria
a pagar. El jugador i la seva escultu-
ral esposa s’acomiaden de la direc-
tora de l’escola on el seu fill ha pas-
sat els primers anys de la seva vida. 

Tot seguit, la directora truca als
pares de l’X per dir-los que, inespe-
radament, disposen d’una plaça per
al seu fill, que estava en llista d’es-
pera. Tot i que la matrícula és força
cara (justament ara, que s’acabaven
de comprar el 4x4!), accepten
immediatament l’oferta de la directo-
ra de l’escola dels seus somnis. El
seu fill anirà a classe amb la filla del
director general de la Carxofa-Cola i
els fills bessons de l’embaixador de
Bufilàndia! A més, com que les clas-
ses són en anglès, als 14 anys par-

larà aquesta llengua com si res. 

S’acomiaden emotivament del direc-
tor dels Piscolabis de l’Eixample de
Baix, l’escola on han portat el seu fill
durant els primers anys de la seva
vida qui, tot seguit, truca als pares de
la Y i els pregunta si encara estan
interessats a portar-hi els seus fills,
que ara sí que hi hauria plaça per als
dos. Dubten una mica perquè el
germà gran de la Y, l’M, s’ha adaptat
molt bé a l’escola del barri i també
perquè ja havien comprat els llibres
nous (tots no, el de Llengua castella-
na i el d’Exercicis de matemàtiques 2
estaven exhaurits), però finalment
fan un pensament i s’emporten l’M i
la Y a la nova escola, que els queda
una mica més lluny però, carai, te’n
recordes del laboratori que tenia i
quants PC hi havia a l’aula d’infor-
màtica? A més, els pares de l’H i la K
n’estan molt contents i diuen que hi
ha un ambient molt maco entre els
pares. I aquí (a l’escola del barri), no
sé… jo diria que últimament el nivell
ha baixat una mica. Doncs què, som-
hi? Som-hi! Els pares de l’M i la Y
s’acomiaden emotivament del direc-
tor de l’escola del barri, la monitora
de patinatge de la Y, el monitor de
futbol sala de l’M, la presidenta i tots

els membres de l’AMPA i s’empor-
ten l’M i la Y cap als Piscolabis de
l’Eixample de Baix.

L’H fa poc que és a Barcelona. Tot
just fa 4 dies que era al seu país, on
ara és estiu, disfrutant de les vacan-
ces. Però per circumstàncies que tot
just arriba a assimilar, ara es troba al
pati gran d’una bonica escola,
espaiosa i lluminosa, portant una
samarreta que el seu pare li va rega-
lar una vegada que va anar a veu-
re’l, d’un jugador de futbol de qui ara
els seus amics li han dit que on vas
a parar, però si aquest jugador ja no
juga en aquest equip! Va a classes
de reforç juntament amb un nen i
una nena de la seva classe (una que
és molt bona en matemàtiques, però
amb qui amb prou feines s’hi entén
perquè parla un idioma molt es-
trany) i… ah, sí! avui, justament
avui, ha entrat una altra nena que
parla com ell i que també acaba 
d’arribar a Barcelona.

Matrícula viva? I tan viva!
Hiperactiva, més aviat.

Josep Barderi
CEIP Ramon Llull

Matrícula
VIVA
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Jugar és una necessitat, un impuls
primari i gratuït que ens empeny des
de petits a descobrir, conèixer i
experimentar. 
La joguina té com a principal funció
la d’estimular el joc, proporcionant
moments divertits i facilitant l’exerci-
ci de les diverses habilitats i capaci-
tats de l’infant.
Degudament seleccionada i utilitza-
da, la joguina és un element de
primer ordre en d’educació, i es con-
verteix en una gran aliada en la
tasca educativa.
Una joguina ha de permetre gaudir,
descobrir, inventar, raonar, tocar...
Ha de ser atractiva per a l’infant que
la utilitzarà.
Cal limitar el nombre de jocs i de
joguines per evitar conductes
capritxoses i ensenyar l’infant a
gaudir amb el que té. Per jugar no
calen moltes joguines, l’excés és
inversament proporcional a les
ganes de jugar. Qualsevol objecte
pot esdevenir una joguina en les
mans d’un infant. Cal estimular la
seva imaginació possibilitant que
ells mateixos creïn les seves jogui-
nes: caixes que es converteixen en
cotxets o llitets per a les nines,
agulles d’estendre convertides en
personatges...
No hem de pensar que les úniques o
millors joguines que necessita un
infant són aquelles que li podem
comprar.
No hem de creure que a cada sexe li
correspon unes joguines que li són
pròpies o fins i tots exclusives: Les
nines per a les nenes i els cotxets
per als nens. Sovint som les perso-
nes adultes qui convertim una jogu-
ina en sexista. No oblidem que les
divisions de gènere corresponen a
hàbits culturals adquirits.

En aquest recull trobareu una llista
de joguines recomanades.
Aquest ha estat pensat tenint en
compte els tret evolutius caracterís-
tics de cada edat. 

De 0 a 6
mesos:

Joguines sono-
res de fusta o
plàstic de colors vius que l’infant
pugui manipular: agafar, colpejar,
etc.
Mòbils musicals de roba, fusta o
plàstic que es puguin veure i
escoltar des del bressol. 
Mantes d’activitats.
Trapezis amb boles, anelles,
ninos, etc. de colors vius i que en
tocar-los produeixin sons.
Mossegadors, pilotes, d’altres ob-
jectes amb dibuixos...

De 6 mesos a 1 any:

Encaixos senzills de fusta o plàs-
tic.
Jocs que surin per poder jugar
amb l’aigua.
Objectes que rodin, pilotes, cotxes,
etc.
Mòbils que pengin i joguines amb
so i moviment.
Passejadors, tricicles sense pe-
dals, balancins, etc.

D’1 a 2 anys:
Joguines per empènyer i per
arrossegar, passejadors i tricicles
sense pedals.
Animals grossos i petits de roba,
goma o drap.
Construccions de peces grosses
de fusta o plàstic.
Encaixos apilables i piràmides
d’anelles.
Objectes per omplir, buidar, en-
roscar i desenroscar.
Encaixables plans de dues a sis
peces.
Taps grans, ampolles de sabó
buides, embuts... per jugar amb ai-
gua.
Contes. Músiques per escoltar.
Telèfon.
Nines de drap o de goma flexibles,
no gaire grosses i amb accessoris

Quina joguina
escollir?

·

·

··

·

·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·
·

·
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senzills.
Vehicles amb personatges per po-
der-los posar i treure.

De 2 a 3 anys:

Passejadors i tricicles.
Pilotes grosses i petites per poder
xutar i llençar.
Construccions de peces grosses i
mitjanes de fusta o plàstic.
Utensilis per jugar amb la sorra i
l’aigua.
Material per començar a pintar:
Pissarra, pintura de dits, pinzells
gruixuts.
Contes amb il·lustracions.
Instruments musicals senzills.
Joguines mecàniques amb so i
moviment que l’infant mateix pugui
accionar.
Nines amb vestits i animals de
goma o fusta.
Elements de joc simbòlic (cotxets,
llitets, fireta, camions, disfresses
molt senzilles, etc.). 
Casa per ficar-s’hi dins, tub de
gateig.
Telèfon.
Vehicles amb personatges per
poder-los posar i treure.
Jocs multimèdia senzills. *

De 3 a 4 anys:

Cotxes amb pedals, patins i bici-
cletes amb quatre rodes.
Bitlles, pilotes.
Material per pintar: Llapis de co-
lors, ceres.

Construccions de peces petites de
fusta o plàstic.
Utensilis per jugar amb la sorra i
l’aigua.
Puzles d’entre 10 i 15 peces, dòmi-
no d’imatges...
Titelles.
Granges, vaixells... en miniatures
de fusta o plàstic.
Elements de joc simbòlic (cotxets,
llitets, fireta, camions, disfresses
molt senzilles, etc.).
Jocs multimèdia senzills.*

De 4 a 5 anys:

Tricicles amb pedals i bicicletes de
quatre rodes i patins de tres rodes.
Jocs per fer “punteria” (Diana amb
boles que s’enganxen...).
Construccions  de peces petites
d’encaixar i cargolar.
Puzles de fins a 24 peces.
Boles per enfilar.
Plastilines i pastes per modelar.
Contes per explicar històries sen-
zilles.
Jocs per pintar i dibuixar.
Elements de joc simbòlic (cotxets,
llitets, fireta, camions, disfresses
molt senzilles, etc.).
Jocs multimèdia senzills.*

De 5 a 6 anys:

Bicicletes i patinets.
Jocs d’anelles, bitlles, bales.
Baldufes.
Boletes petites d’enfilar.
Construccions de peces petites
d’encaixar i cargolar.

Plastilines i pastes per modelar.
Disfresses.
Contes per explicar històries.
Jocs per pintar i dibuixar.
Titelles.
Tendes o caseta de roba per jugar-
hi dins.
Elements de joc simbòlic (cotxets,
llitets, fireta, camions, joc de perru-
queria, maletí de metge, etc.).
Jocs de taula: dames, oca, dòmino
de números, joc de memòria, de
cartes, lotos, jocs d’associació, de
deducció, connectors de preguntes
i respostes...
Jocs multimèdia senzills.*

E.B.M. Barrufets
E.B.M. El tren de Fort Pienc

Extret de la revista GUIX d’infantil n. 4
Article d’Imma Marín i Sílvia Penón –

Especialistes en joc i educació.
* Els jocs multimèdia els podeu consul-

tar a la pàgina web:
http://www.edu365.cat/

·

··
·
·
··
···

·
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·
··
·

·
··

·····

·
·
·
····
··

·

·
·
·
··
·

·

······
·

·

·



Els nens de 0 a 6 anys

Hi ha nens petits (de menys d’un
any) que mosseguen els companys
(de vegades també els seus pares)
perquè no saben expressar-se
d’una altra manera, encara estan en
un “estadi oral” en què tot el seu
món passa per la boca (per conèi-
xer un objecte –un pilota, un nino...–
el llepen). Ja en aquest moment, tot
i que l’acció té una explicació, s’ha
de fer entendre al nen que aquesta
conducta no és tolerable (segura-
ment no serà l’última vegada que ho
faci, però la nostra obligació com a
pares és ensenyar el que està bé i el
que no ho està).

A l’escola, els nens d’entre 3 a 6
anys poden continuar tenint con-
ductes agressives, que ja no tenen
res a veure amb les que es produïen
a la llar d’infants, perquè ja saben
expressar-se amb paraules, perquè
són més greus (els nens tenen més
pes i més força) i perquè, en molts
casos, denoten un problema en la
criatura.

Comportament agressiu

Hi ha dos tipus de comportaments
que poden generar agressivitat en
els nens: d’una banda, hi ha els que
tenen problemes de disciplina, i de
l’altra, els que tenen trastorns de
conducta (TC).

Aquest agost, tenint en compte
aquesta realitat a les escoles, el
Departament d’Educació va enviar
200 guies elaborades per experts
que treballen en centres
d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica i les ha distribuït
als 81 Equips d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica (EAP)
que hi ha a Catalunya per facilitar
que els centres puguin identificar i
intervenir correctament aquests
alumnes amb trastorns de conducta.
A més, 230 psicopedagogs han
rebut un seminari de formació sobre
trastorns de conducta. Així mateix,
han posat en funcionament quatre
centres d’educació especial i està
previst crear-ne quatre més el curs
vinent. 

Una doctoranda de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha estudiat
prospectivament els trastorns de
conducta pertorbadora en 227 nens
de diverses escoles de Catalunya i
ha arribat a la conclusió que els nens
que als 3 anys presenten més prob-
lemes de comportament, als 8 anys
tenen més probabilitats de patir
trastorns de conducta pertorbadora,

depressió i ansietat, i uns valors
inferiors en les aptituds escolars.

Actitud integradora

En l’etapa de l’Educació Primària, el
Departament d’Educació demana
una actitud integradora, o sigui, que
l’escola també aculli nens amb
problemes (ja siguin físics o
psíquics). I això, valoracions per-
sonals a part, penso que hauria d’a-
nar acompanyat d’un suport
econòmic que permetés que s’im-
partissin cursos de formació als
mestres perquè poguessin ajudar
els nens que tenen necessitats
especials i més personal que vetllés
personalitzadament aquest nen que
té problemes. Amb tot el meu
respecte, i fins i tot admiració pel
personal docent, em pregunto com
una persona que ha estudiat magis-
teri pot ajudar un nen amb hiperac-
tivitat o esquizofrènia o qualsevol
altra patologia, i controlar i discipli-
nar la resta dels alumnes de la
classe, i més tenint en compte que
cada any canvia d’alumnes i, per
tant, els problemes també poden
ser diferents. S’està demanant que

Agressivitat
dels més petits a
l’escola

L’EIXAMPLE ESCOLAR 8
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el mestre sàpiga el que sap un
psicòleg, un psiquiatre, un pedagog,
un metge...? Si ha d’haver-hi inte-
gració, han de proporcionar-nos un
mínim de seguretat per als nostres
fills.

Proposta de solucions

Arriba el moment clau, què fem
quan el nostre fill arriba a casa i ens
diu que a l’escola un nen o una nena
l’ha pegat, quan aquesta actitud es
repeteix i el nostre fill comença a
patir les conseqüències a part de
l’acte agressiu en si mateix (mal-
sons, enuresi nocturna, petició de
canviar d’escola), quan el nostre fill
no és l’única víctima de les agres-
sions que inflingeix un nen? El
Departament d’Educació proposa el
següent: 

Parlar amb la direcció del centre
El director o la directora valora la
situació i si ho creu necessari ho
comunica a l’EAP
L’EAP fa una avaluació psicope-
dagògiga d’aquest nen
En el cas que es decideixi que a-
quest nen té un problema, es de-

signa un vetllador que ajuda el nen
i també ajuda la resta de companys
a tractar-lo

Tot això sembla fantàstic per dues
raons: la primera és que s’ajuda un
nen amb problemes i la segona és
que, en eliminar l’agressió, no hi ha
víctimes. Llavors, què hi falta?
Doncs, falta una bona dotació
econòmica per poder tenir tots els
vetlladors que la realitat diària
necessita. A més, aquests vetl-
ladors no s’assignen a un nen con-
cret perquè l’acompanyi constant-
ment (a les aules, al pati...), sinó
que s’assigna al centre, el qual ha
de fer jocs malabars per distribuir
les hores que li proporciona el vetl-
lador entre els nens que ho neces-
siten.

Una reflexió que proposo és posar-
nos al lloc de la direcció d’una
escola que rep pares disgustats
perquè estan angoixats pels seus
fills i que a l’hora de demanar més
hores de vetlladors no obté del
Departament d’Educació el que
necessita.

Llavors, en quina situació resten
els pares que tenen un fill víctima
d’agressions per part d’un nen
amb problemes de disciplina,
trastorns de conducta o patologies
que generen agressió?
Evidentment, no tinc la solució per-
fecta, però penso que hi ha tres
fonts d’actuació:

L’escola: és imprescindible parlar
amb la mestra i amb la direcció. La
mestra s’assabentarà de la nostra
angoixa i ens dirà què estan fent a
la classe per minimitzar el proble-
ma. El director o la directora és qui
s’ha de posar en contacte amb
l’EAP, en el cas que sigui neces-
sari. També es pot recórrer al
Consell Escolar, que ens pot donar
solucions concretes i té la potestat
per actuar més dràsticament.
Els pares de l’agressor: de veg-
ades no hi ha sort i els pares no en
volen saber res, però és possible
que hi hagi qui es preocupi pel seu
fill i vegi que els comportaments
agressius no només són dolents
per a la víctima sinó també per a
l’agressor, el qual està demostrant
que té un problema.
Els nostres fills: és necessari que
aprenguin a no tolerar actes agres-
sius. Un nen que és maltractat no
pot assumir que aquesta situació
és normal. Així mateix, ha de veure
que, si ens ho explica, nosaltres
actuem i el problema disminueix o
desapareix. 

Penso que totes les parts implicades
en un conflicte d’aquesta magnitud
són conscients del problema (l’esco-
la, el Departament, els pares i els
alumnes), així, doncs, no callem
aquesta realitat i com a mínim con-
tinuem denunciant-ho.

Treballem conjuntament per elimi-
nar conductes agressives. 

Carme Prats
CEIP Diputació

··

·
·

·

·

·
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L’adolescent no és un malalt
A priori ningú ho pensarà o comen-
tarà d’una forma explícita. En canvi,
sí ho manifestem implícitament
diverses vegades al dia. Després de
diverses investigacions –al laboratori
quotidià de la vida diària– dutes a
terme per tècnics titulats –altrament
dit, pares i mares–, s’han arribat a
recollir determinades mostres que
indiquen símptomes malaltissos en
l’adolescent que tenen a casa.
Posem algunes d’aquestes mostres
sobre la taula: 
“Joan, que ja t’he dit vint vegades
que vinguis! Noia, el nostre fill està
sord!” O també “Berta, has tornat a
oblidar l’agenda? Aquesta nena cada
vegada està més despistada i oblida
més coses”. I si no “Me l’han canviat,
l’Anna, cada vegada parla i contesta
pitjor: on és la nostra filleta?” 
Sí, dites així, aquestes frases, con-
trastades diàriament a milers de
llars, ens poden fer pensar a priori
que la sordesa, l’alhzeimer o la sín-
drome de Tourette –o l’abducció
extraterrestre– ha fet presa d’aquest
fill o filla adolescent que tenim a
casa. Però tranquil·litzem-nos

perquè no estan malalts, ni, per tant,
els hauríem de tractar com si ho fos-
sin, ja que a vegades s’arriba a afir-
mar categòricament –i desespera-
da– que “no hi ha res a fer”. Vaja,
que la malaltia és crònica... 
Doncs no. Ni malaltia. Ni crònica.
Tranquil·litzem els pares d’aquests
tres adolescents –que no malalts–.
En Joan està concentrat en alguna
cosa que li interessa més que allò
que el fa deixar de fer-ho. La Berta
simplement prioritza unes coses
sobre unes altres i, tot i que les hor-
mones no ajuden massa, en realitat
els seus interessos estan allunyats
d’allò que ha oblidat fer. Finalment,
que els pares de l’Anna respirin tran-
quils, ja que la seva filla –exfilleta–
està ampliant el vocabulari i experi-
mentant amb els seus pares les
reaccions que provoca.
Sí, desdramatitzar les coses, agafar
distància, somriure... ja és un primer
pas cap el diàleg. L’adolescent per-
fecte no ha d’existir, com tampoc no
existeix el progenitor perfecte... La
perfecció, socialment, és empobrido-
ra i avorrida.

Parlar? Per què no
escoltar?
La Berta, un dia que els pares ja han
comprès que no té pèrdua de
memòria, arriba a casa. Després de
la salutació comença un intent
d’establir diàleg amb ella. Tot
comença amb un innocent i quotidià:
“Què tal l’insti?” Tot acaba amb un
innocu i rutinari: “Bé.” Ella se’n va a
l’habitació i nosaltres ens quedem
rumiant com treure més informació,
més paraules que el monosíl·lab
conegut i diari que pronuncia sem-
pre. És clar que, potser que ja que
rumiem, ho fem sobre el que el moti-
va: la nostra pregunta. Llavors...
què? Saludem quan arriba, no pre-
guntem i que marxi a l’habitació?
Doncs... sí, sí i sí.
Amb un fill o una filla no s’aprèn a
dialogar a l’adolescència. Cal haver
fet camí abans: jugant junts, rient
junts, plorant junts, mirant junts,
olorant junts, cridant junts, escoltant
junts... En realitat, el més important
no és el que vam fer, sinó que ho
vam fer junts.
Ara bé, imaginem que els pares de
la Berta –sí, seguirem amb la Berta

Adolescents:
parlem?
Més d’una persona en llegir aquest títol, i el subtítol corresponent, haurà pen-
sat que aquest article ha rebut algun tipus de subvenció, o bé que és una burda
subliminalitat comercial. En realitat, jugant amb conceptes que tots coneixem,
només intenta cridar l’atenció, fer un veritable resum del que explicarem tot
seguit: Dialogar amb un adolescent és la millor inversió de la seva vida (i per
què no de la nostra?) I dialogar no només és possible, sinó que també és ne-
cessari. Anem a pams...
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ara que ja estem segurs que no té
problemes de memòria– van fer
coses junts amb ella, però potser no
tantes com pensaven. Hi ha solu-
ció? Doncs... i tant!!!
Tornem a la Berta i a un dia que l’a-
companyem al metge. O potser un
dia que som al seu costat a casa
asseguts al sofà –perquè la proximi-
tat física és important per a la proxi-
mitat emocional–. Li comencem a
explicar alguna cosa que ens ha
passat a la feina, o amb algun amic,
o que hem llegit; alguna cosa que
ens –ens– interessi i que transme-
tem amb naturalitat. 9 de cada 10
pares consultats han manifestat, al
cap d’una setmana provant aquest
mètode, que el fill o la filla adoles-
cent, com la Berta, va començar a
explicar coses sense que li pre-
guntessin res. No serà que comen-
cen a explicar quan ja no se senten
interrogats?

Invertir temps
Si hi ha una falsedat grossa, una
gran mentida, és creure –i viure–
sota l’estigma de “no tenir temps”. Si
hi ha alguna cosa que tenim, i vint-i-
quatre hores al dia, és temps.
Potser la qüestió és a què el
dediquem i, sobretot, a qui el

dediquem. Hi ha una part del temps
que tenim determinat dedicar-lo a
treballar, menjar, dormir... Cal fer-ho,
oi? Doncs es fa. Però fins on? 

Cal que l’adolescent de casa
aparegui a la nostra agenda
diària

I d’una forma real. Romandre sota el
mateix sostre no és conviure (això
ho aprenen ràpid quan veuen que no
fem gaire coses tots plegats... o sí).
L’espai del dinar o el sopar. Dedicar
una estona a explicar-li com estem
–sí, nosaltres– i com ens ha anat el
dia li mostra un camí perquè també
aprengui a explicar-se sense inter-
rogatoris ni enquestes del tipus “Què
tals els amics? Els profes com són?
La tutora és maca?” Deixem que
aprenguin de nosaltres també això, i
diem “també” perquè moltes de les
seves conductes són una còpia del
que han vist i veuen.
Dediquem-los el temps que nos-
altres decidim, aquell que podem pri-
oritzar: és la millor inversió de la nos-
tra vida –ho serà per a la seva–.
Ser emocionalment

intel·ligents

Amb poques paraules, la Berta, en
Joan, l’Anna o l’adolescent que tenim
per casa, unes persones saníssimes
dins un nou cos, una nova forma de
sentir, ens necessiten més que mai
per arribar a ser autònoms.  Acom-
panyem-los, siguem amb ells o elles
–compartir un silenci pot ser l’inici
d’un diàleg interminable–.
Expliquem-los com ens sentim, què
fem, com els estimem... Siguem
coherents amb el que fem i ens arri-
baran a comunicar –tinguem pacièn-
cia– el que senten i fan. I ens faran
veure que un adolescent mai ens dei-
xa d’estimar per molt que es mostri
aparentment sord, desmemoriat o
malparlat.

Nota de l’autor: Si finalment els edi-
tors rebessin algun tipus de subven-
ció per l’article, que no dubtin a po-
sar-se en contacte amb l’autor. Ja se
sap: caixa o faixa! –tot el contrari de
quan volem dialogar amb un adoles-
cent...–.

Jordi Panisello
IES Balmes
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Preparació diversa. Amb cultura i
educació capaços de transmetre
uns valors o sense gaire edu-
cació, incapaços i totalment des-
orientats amb el seu paper vers
als seus fills (amic o col·lega o per
quins setze ous es fan les coses).
No solen controlar gaire, en gene-
ral. Ni quins programes de TV
veuen els seus fills (molts tenen la
televisió i l’ordinador a la seva
habitació), ni amb quins amics
surten, ni si fumen porros o pre-
nen altres substàncies.
La comunicació amb els fills es
quasi inexistent o molt superficial.
Problemes de relació personal
dels pares (separacions o divor-
cis), la qual cosa implica falta d’a-
tenció als adolescents (aquests
arriben a casa sols i han de fer el
dinar o comparteixen pis amb els
avis o cuidadors, etc.).
Arriben cansats de treballar per
preocupar-se massa dels fills.
També podríem afegir altres
adjectius com desconcertats,
desmotivats i desil·lusionats. No
hi ha regles clares. 

Transmeten la poca-soltada, la
facilitat de guanyar diners amb el
mínim esforç, la grolleria, la mala
educació, la transgressió de les
normes, etc. 
Poca valoració de l’ensenyant.
Front al conflicte alumne-profes-
sor, els pares resolen, en moltes
ocasions, anar en contra del pro-
fessor.

Han de realitzar activitats comple-
mentàries al programa escolar
(educació viària, sexualitat, pre-
venció d’incendis, salut alimen-
tària, prevenció a les drogues,
etc.).
Han de realitzar activitats socio-
culturals com estades a la neu,
colònies d’anglès, intercanvis a
d’altres països, sortides al teatre o
al cinema en anglès o francès,
museu de la ciència o altres
museus, etc.
La duració real de les classes és
aproximadament de 40 minuts. El
professor, si aquest no arriba tard
fart i desmotivat d’altres classes,
dedica els primers 20 minuts a
pregar que s’asseguin correcta-
ment, que treguin el material, que
callin, a passar llista amb la PDA,
a fer de mediador en algun con-
flicte, etc.

Falta dotació pressupostària per
a ordinadors, pissarres tàctils i
canons a les aules, així com
materials de laboratori o per a les
aules de tecnologia, etc.
Els horaris partits són angoixants
per a tothom, però per als alum-
nes encara més. A les tardes el
cansament i la falta d’atenció fan
que la conflictivitat augmenti.
Som una de les poques comuni-
tats autònomes que no tenen l’ho-
rari continuat. 
Massificació a les aules amb
grups de 31 alumnes, en alguns
casos, aquestes no tenen sufi-
cient espai per a la mobilitat ade-
quada de professors o alumnes.
No en totes les matèries es pot
aconseguir partir el grup d’alum-
nes.
No existeix una autonomia de
centre real. L’equip directiu no pot
prendre determinades decisions.
Les sancions disciplinàries no
són immediates, sinó que s’apli-
quen després d’obrir un expedi-
ent a un alumne, nomenar un ins-
tructor i un cop recollida tota la
informació (la sanció sol ser l’ex-
pulsió del centre una setmana). 

Que li passa, a
l’ensenyament
públic català?
Intuïm que les causes són moltes i múltiples alhora i, si féssim una enquesta,
potser arribaríem a les conclusions següents:

Pares:

·

·

·
·

·

Mitjans de comunicació:

·

·

Escola o institut:

·

·

·

·

·

·

·
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“L’insti” és el lloc de trobada i de
relació social per a la majoria
dels alumnes.
Amb poca motivació i dispersos.
No existeix per a ells la cultura
de l’esforç. Un alumne de 4rt
d’ESO sap que trobarà feina i
guanyarà diners molt més ràpid
que un altre alumne que estudiï
batxillerat i vagi a la universitat, i
després de tot el procés, la dife-
rència salarial dels dos no serà
molt gran.
En general senten poc interès
per aprendre. El seu bagatge
cultural sol ser molt pobre. No
llegeixen ni llibres ni diaris.
Tenen falta total de concentració.
Els envolten massa coses que
els distreuen com ara missatge-
ria (messenger), xats, correus
electrònics, telèfons mòbils,
mp3, i-Pods, motos, sopars amb
amics, discoteques, televisió,
cinema, jugar a bitlles, vacances,
etc.
Un alumnat nouvingut juntament
amb alumnat amb necessitats
educatives especials fa que s’a-
lenteixi el procés d’aprenentatge
a les classes.

Alumnes:

·

·

·

·

·

Els plans d’educació es canvien
segons el partit que governi i
sembla que l’únic que preocupa
en aquest país és la classe de
religió o la de ciutadania. 
Els gestors només fan que buro-
cratitzar encara més el sistema.

·

Els polítics i gestors:

·

Falta formació en general. Ara
s’intenta corregir a nivell universi-
tari: A les escoles de magisteri els
estudis duraran 4 anys i la resta
de llicenciats hauran de fer un
curs seriós de pedagogia per
poder impartir classes.
També trobem manca de forma-
ció vers les noves tecnologies.
Les programacions, protocols
d’actuació, correccions, reunions
de nivell o cicle i preparació de
les classes que han de realitzar
ocupen moltes hores.
Desmotivació salarial i falta de
promoció professional fan que al
cap d’uns anys aparegui el con-
formisme i l’anar fent.
Cada cop han d’enfrontar-se més
a l’augment de problemes disci-
plinaris.

En resum, sembla que
descobriríem que tenim
molta feina endarrerida i
difícil d’agafar per les
“banyes”.

Joan Espinosa 
IES Ernest Lluch

El professorat:

·

·
·

·

·
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Pares i mares d’alumnes:

Vull començar amb aquestes
paraules una iniciativa perquè tots
els pares puguem gaudir les
vacances tota la unitat familiar alho-
ra i que aquests períodes que tant
es repeteixen al llarg de l’any no
suposin un mal de cap per a tots
nosaltres. És a dir, vull que gaudim
d’una real i veritable conciliació de la
vida laboral i familiar. 

Les vacances dels nostres fills
durant l’any suposen, aproximada-
ment, quatre mesos: dotze set-
manes a l’estiu, una per Setmana
Santa, dues per Nadal i els diferents
ponts de l’any. La societat actual és
molt diferent a la de fa 25 o 30 anys.
Abans, generalment, treballava
només el pare i la mare podia
quedar-se amb els nens durant les
vacances. Però l’actual situació
socioeconòmica exigeix que tre-
ballin els dos membres de la parella,
perquè, si no, arribar a final de mes
és missió impossible. 

Els pares i les mares que treballem
tenim, en general, i en el millor dels
casos, un mes de vacances durant
l’any. Davant aquesta desproporció,
què fem amb els nens durant els
mesos que no podem ser amb ells? 

Una primera opció bastant estesa
per solucionar aquest problema és
que els pares agafin les seves
vacances per separat, però jo pre-

gunto: és que no tinc dret a gaudir de
tota la meva família durant les
vacances? A més a més, encara que
ho fes així, em quedarien dos mesos
més per cobrir. 

La segona opció, també molt adop-
tada, és apuntar els nens al casal
corresponent. Aquesta opció em
sembla bastant encertada. Llàstima
que tingui l’inconvenient que,
econòmicament parlant, hi ha moltes
famílies que no s’ho poden permetre
i d’altres que si arriben a poder
pagar-ho, aquest esforç minva con-
siderablement la seva capacitat
econòmica, de manera que la
despesa realitzada en el casal reper-
cuteix a l’hora de planificar unes
vacances conjuntes. 

És a dir: amb la situació actual no
puc gaudir d’unes vacances amb
tota la meva família, i durant dos
mesos (que serien tres si decideixo
fer les vacances amb la meva pare-
lla) he d’apuntar els nens a un casal
o similar, el qual em comportarà una
despesa que condicionarà el fet de
poder tenir unes vacances en família
(si és que al final puc suportar les
dues despeses).

Suposo que aquesta situació és
comú en la majoria de pares i mares
a qui s’adreça aquest escrit. 

La meva proposta és intentar solu-
cionar entre tots aquesta situació.
Sol·licitar a les diferents administra-

cions competents (Ajuntament,
Generalitat, Ministeri corresponent,
etc.) que estableixin les condicions
necessàries perquè realment exis-
teixi una veritable conciliació de la
vida laboral i familiar, és a dir, que
no sigui incompatible el fet de tenir
una feina i una família.

Com es pot aconseguir aquesta
conciliació? Aquesta és una tasca
que ens toca decidir a tots. Pot ser
mitjançant subvencions de les dife-
rents activitats (casals, colònies,
etc.), obertura dels col·legis durant
els períodes de vacances per a la
realització d’activitats lúdiques, etc.
Aquí és on tots hem d’aportar les
nostres propostes per poder concre-
tar una solució satisfactòria per a
tothom. 

Amb aquesta intenció envio aquesta
carta a l’AMPA del CEIP Diputació
de Barcelona, perquè es remeti a la
resta d’AMPA de Barcelona i
Catalunya, a la FAPAC i, posterior-
ment, fer una proposta conjunta de
tots els pares i mares de Catalunya
a les administracions que corres-
pongui perquè, entre tots, puguem
trobar una solució a un problema
que afecta la majoria de pares i
mares i que, quan s’apropin les
vacances, no haguem de dir espan-
tats: “i què fem amb els nens?” 

Una salutació, 

Regino Duran Lorenzo

Membre del AMPA del CEIP Diputació 

Carta sobre la
conciliació
de la vida laboral i familiar
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Edimburg per a nosaltres?
Una gran ciutat. Una ciutat de
records, una ciutat de somriures, de
complicitats, d’afers inesperats...

Va ser el setembre de 2006
quan Carmen Fonseca, la professo-
ra d’anglès dels nostres 1rs. de
Batxillerat ens va comunicar l’opció
de participar en un concurs de la
Generalitat, el qual consistia a ela-
borar un projecte que tractés una
temàtica de màxima actualitat. Era,
ens va dir, un concurs, iniciativa de
la Generalitat de Catalunya, en el
qual participaven altres centres de
tot Catalunya i on tots concorríem a
provar sort i ésser premiats. 

Des d’un principi, la propos-
ta va ser unànimement acceptada.
Sense bandejar l’ànim de lucre que
tant impera actualment en la nostra
societat, de la qual formem part, ens
vam preguntar per la contrapartida:
què en trauríem nosaltres, de treba-
llar en aquest projecte? Quin era el
premi? La resposta va empènyer a
acceptar el repte als encara inde-
cisos. I és que el premi del concurs
era una beca que ens permetria fer
un viatge, l’objectiu del qual era
aprendre anglès i, per què no, pas-
sar-ho bé. Ens allotjaríem amb
famílies de la ciutat de destí. De
moment encara no se sabia on, però
tant li feia el destí. “Viatge”, quina
gran paraula quan va relacionada
amb els amics i companys... Seria
com un segon viatge de final de
curs. 

Tot, doncs, ens era
engrescador per posar-nos-hi a tre-
ballar, a excepció, la que sempre
confirma la regla, de les places
disponibles. El viatge seria per a un
màxim de quaranta persones.
Malgrat tot, la majoria de nosaltres
ens vam posar a treballar. El títol del

projecte seria: Els districtes i barris
de la ciutat de Barcelona. Carmen
va fer grups de quatre, cinc o sis
persones. Cada grup s’ocuparia
d’un districte i dels barris que el for-
maven. Treballaríem a partir de l’ob-
servació directa, l’entrevista, l’en-
questa, el dibuix, la intervenció amb
el suport d’aparells audiovisuals de
màxima tecnologia (càmera de fotos
digital i càmeres de filmar digitals)
que ens permetrien, més tard, con-
feccionar la pàgina web, etc. Un cop
vam tenir el treball escrit en català,
va ser el moment de demostrar la
nostra habilitat lingüística en haver-
lo de traduir a l’anglès. Un cop ho
tinguérem enllestit vam confeccionar
la pàgina web que presentaríem al
concurs. 

L’entrega del treball a
l’Administració es va fer cap al mes
de maig. 

Entremig de la nostra tasca,
se’ns va comunicar que el destí del
viatge era la ciutat d’Edimburg a
Escòcia.

El procés de selecció dels
alumnes que anirien al viatge ja
havia començat. 

L’espera es va fer eterna.
Finalment, entre nervis i indecisió
ens van comunicar el veredicte:

El viatge
d’anglès

havíem guanyat el viatge, la beca
era nostra. De cop i volta vàrem
mirar tots enrere. El viatge pel temps
havia arribat al final. Ja havia passat
el curs i ens anàvem a Escòcia al
setembre.

Ens va fer un temps fantàs-
tic. Vam visitar St. Andrews,
Inverness i vam anar a veure Nessy,
el monstre del llac Ness. Vam visitar
castells antics i una destil·leria de
whisky. Vam aprendre a ballar dan-
ses celtes típiques escoceses, vam
conviure amb famílies i, a més, vam
aprendre anglès. Vam visitar
museus i vam aprendre una mica
d’història d’Escòcia. La veritat és
que vam tenir temps de fer moltes
coses, però aviat va arribar el dia de
tornar cap a casa i a l’institut perquè
el curs havia de començar.

Ara, cadascú de nosaltres,
de tant en quant, recorda nostàlgica-
ment aquella ciutat que ens va aco-
llir quinze dies. Una ciutat que per a
nosaltres serà especial per sempre
més.

Mar Garcia i altres alumnes 
de batxillerat

IES Ernest Lluch
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Visita d’uns professors
d’Islàndia

El dia 5 de febrer al CEIP
Diputació vàrem rebre la visita
de 13 professores d’Islàndia.
Primerament varen poder fer
un intercanvi d’impressions
amb una representació del
professorat del centre i poste-
riorment varen realitzar una
visita a les dependències de
l’escola, amb especial atenció
als grups de taller de llengua i
les aules del Cicle Superior on
van comentar aspectes del
funcionament de l’aula amb
els alumnes. També van
mostrar especial interès pel
projecte d’horts urbans i la
pàgina web del centre.

Josep Rossich
CEIP Diputació

“La Motxilla” del CEIP
Diputació

L’escola ha creat un entorn
web que posa a disposició de
tota la comunitat educativa
que vulgui utilitzar-lo.

L’adreça és: http://www.ceip-
diputació.com/la motxilla

En aquest espai web hi tro-
bareu una molt àmplia selec-
ció de programes i activitats,
tot classificat per nivells i per
àrees de coneixement, i hi ha
una motxilla especialment dis-
senyada per treballar la llen-
gua anglesa. 

Des del seu inici hem rebut ja
més de 58.000 visites, amb
una mitjana d’unes 3.000
mensuals. Us animem a usar-
la si creieu que us pot ser d’u-
tilitat.

Josep Rossich
CEIP Diputació

OFERTA PER A LES AMPA DE LA REVISTA
EIXAMPLE ESCOLAR

La Revista Eixample Escolar és una eina que fem servir els
pares i les mares de les escoles públiques de l’eixample per
poder fer sentir la nostra veu. Darrere dels vuit o dotze o setze
fulls que rebem hi ha tota una feina de gestió, persones que hi
dediquen temps i un pressupost aportat per les AMPA per fer
front a les despeses que es generen.

Per dur a terme aquest projecte, la Revista disposa d’un domi-
ni propi (un nom a Internet) i d’un servidor (un espai per a ser-
veis, allotjar la informació, adreces…) on tenim el web.

Actualment hi ha espai desaprofitat i podem oferir-ne perquè
cada AMPA que participa en la Revista disposi d’un bloc, adre-
ces de correu i redireccions (o sigui, una adreça de correu per
a la vostra AMPA que distribueixi el que envieu a altres direc-
cions que prèviament haureu determinat).

Si voleu tenir-hi accés, envieu-nos un correu (revista@eixam-
pleescolar.org) i us donarem suport inicial, tot i que haureu de
ser vosaltres qui gestioneu aquest espai entrant amb contra-
senyes al servidor i fent el manteniment.

Antonio Garcia
Carme Prats

www.eixam
pleescolar
.org


