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Hem llegit... 

EL PUNT AVUI- Article d’opinió: Contra la concertada, la llibertat i els drets 
dels pares 

Carles Armengol 

Està en marxa una iniciativa legislativa popular (ILP) per demanar canvis en la llei d'educació de Catalunya (LEC) 
que constitueix un atac frontal contra l'escola concertada i la llibertat d'ensenyament. Entre altres qüestions, es 
proposa que es posi fi als concerts educatius i que totes les escoles passin a ser públiques. 

A banda del col·lapse del sistema que suposaria l'eliminació de l'escola concertada i la reabsorció de tot l'alumnat 
en centres públics (estaríem parlant de més de 350.000 alumnes a Catalunya), el que s'està qüestionant són drets 

i llibertats que crèiem més assentats: que el dret de tothom a l'educació es pugui exercir en llibertat i en un règim 
de pluralisme educatiu, i, per tant, que els pares i mares puguin decidir l'escola que prefereixen per als seus fills. 

Propostes com les d'aquesta ILP –que es venen com d'alt contingut social, paradoxalment– poden provocar que la 
llibertat d'ensenyament i elecció d'escola torni a esdevenir un privilegi només a l'abast d'aquells que poden pagar 
un centre privat, sense cap finançament públic. En cas de prosperar la iniciativa, els fons públics destinats a 
l'educació haurien de créixer de manera desorbitada, la qual cosa provocaria que l'escola pública se'n ressentís 
fortament atès que la inversió per alumne baixaria. No oblidem que el cost per a l'administració pública d'una 
plaça a la concertada és d'entre un 30% i un 40% inferior al de la mateixa plaça a l'escola pública. 

Assumir aquests costos, a més de l'ampliació de la gratuïtat que la mateixa iniciativa reclama, sembla molt lluny 
de les possibilitats financeres de la Generalitat. Són paradoxes de la política que es fa a força d'eslògans i 
d'apriorismes, més que no pas des d'una anàlisi seriosa de la realitat. 

El suport dels partits polítics a aquesta ILP, fins ara i d'acord amb el que indiquen a la seva web, és limitat. Cap de 

les tres forces polítiques que van votar favorablement la globalitat de la LEC (CiU, ERC i el PSC) hi ha donat 
suport. Esperem, doncs, que aquestes forces siguin conseqüents i bloquegin la possibilitat de reobrir el debat 
sobre la LEC. Admetre a tràmit aquesta ILP per mer tacticisme polític seria del tot irresponsable, no tan sols pel 
contingut de la ILP, sinó perquè provocaria un nou factor d'inestabilitat educativa quan ja en tenim tants d'oberts: 
Lomqe, nous currículums, qüestió lingüística... 

Ben segur que hi ha una gran majoria social a favor de la llibertat, el pluralisme i el dret d'elecció en 
l'ensenyament –la pròpia acceptació de l'escola concertada n'és una prova–, però caldrà que aquesta majoria es 
faci palesa, penetri en l'opinió pública i publicada, resti avalada pels resultats electorals i defensi activament 
aquests principis. 

Sovint quatre eslògans sobre l'escola pública, la demagògia que sol imperar en aquest tema i algunes fal·làcies 
que es fan córrer amaguen la realitat i poden confondre el ciutadà poc informat. Ens hi juguem massa per badar. 

 

Premi Escoles per a la Societat Digital 

Ets professor/a, director/a de centre, de 
l’AMPA de l’escola? Treballes en un centre 
educatiu que ha integrat les tecnologies 
de forma innovadora a les aules? La 
Fundació Telefónica reforça la seva 

aposta per la transformació de l’entorn 
educatiu davant una societat cada cop 
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més digitalitzada tot convocant el Premi Escoles per a la Societat Digital 2015′. Us hi podeu inscriure fins al 10 de 
juliol: hi ha 51.000 euros en premis. 

Poden optar al premi centres educatius d’Espanya que hagin aconseguit d’integrar la innovació digital a 
l’aula amb l’objectiu de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. 114 professionals de l’educació, de 
reconegut prestigi, avaluaran i seleccionaran les millors pràctiques pedagògiques.  

Se celebraran cinc trobades: tres de tancades per a l’avaluació i estudi dels projectes i dues d’obertes per a la 
difusió de les millors pràctiques i lliurament de premis. 

De totes les candidatures presentades, organitzades en tres categories diferents, s’elegiran els 12 centres 

educatius finalistes, que optaran a premis de 1.000 euros (tercers i quarts classificats), 5.000 euros (segons 
classificats) i 10.000 euros (guanyadors). 

Si considereu que el vostre projecte de centre ja està treballant en la transformació de l’escola en l’entorn digital, 
empleneu el formulari d’inscripció. Més informació.  

 

Família i escola 

L’estiu és un temps privilegiat per transmetre valors als fills i compartir vivències 

La vida dels infants no es limita a l’entorn familiar i escolar sinó que a mesura que creixen s’amplia a molts altres 

contextos. Un d’aquests contextos és l’espai del lleure. 

S’entén per temps de lleure el temps que els queda després de complir l’horari escolar: els vespres, els caps de 
setmana i les vacances. És el temps que no està definit per cap activitat concreta. Llegir més.  

Jugar amb els fills enforteix els vincles familiars 

Les obligacions quotidianes fan que molts pares destinin un temps escàs a jugar amb els seus fills. Massa sovint, 
però, no és per falta de temps, sinó per la poca rellevància que és dóna al joc. I això que és fonamental per al 
desenvolupament dels infants, perquè potencia la seva creativitat i destresa, així com les seves aptituds físiques, 

cognitives i emocionals. 

Ho sap de primera mà la pedagoga Núria Pedrós, que combina la seva activitat docent com a tutora de P-5 amb 
conferències per a famílies: “Molts pares diuen que juguen una hora i mitja amb els seus fills i es refereixen a 
l’estona que els porten al parc”. Tot i que els experts recomanen dedicar un mínim de mitja hora al dia a jugar 
amb els fills, Pedrós prefereix no parlar d’un temps determinat i sí prioritzar la qualitat davant la quantitat perquè 
“en cinc minuts pots aportar més coses que en tres hores”. Llegir més.  

Les pors poden afectar diferents aspectes del desenvolupament dels nens 

La por és una emoció que ens acompanya tota la vida i, en contra del que pugui semblar, cal donar-li les gràcies. 

Juntament amb la resta d’emocions primàries i universals com el fàstic, la sorpresa, la tristesa, la ira i l’alegria, té 
una importantíssima funció adaptativa. Gràcies a la por, el cervell pot enviar senyals al nostre cos que es 
coordinen per respondre davant una alerta i permetre’ns, així, donar una resposta eficaç per poder seguir vivint. 
En definitiva, la por ens protegeix. 

En el casa dels nens, les seves pors són fruit de l’educació, la sobreprotecció, els models de conducta, les 
interpretacions que el propi nen fa de les seves activitats i els missatges que rep de l’exterior. Aquestes pors 
poden evolucionar i no ser adaptatives, i poden perjudicar i afectar les seves diferents àrees de 
desenvolupament. Llegir més.  

Els nous hàbits alimentaris fan augmentar l’obesitat infantil 

Llegir més.  

 

Fundació Pere Tarrés 

3r Congrés de Lleure Educatiu 

Sota el títol La contribució del lleure educatiu en el segle XXI, els dies 16 i 17 

d’octubre tindrà lloc al CaixaFòrum de Barcelona la tercera edició del Congrés de 
Lleure educatiu, després de les dues anteriors centrades en les colònies (1994) i en 
les perspectives de l’educació en el lleure (2007). 

Organitzat conjuntament per la Fundació Pere Tarrés i Didania, el Congrés ofereix un 
enfocament ampli per tal de reflexionar sobre el lleure educatiu o l’educació no formal 
des de les diferents perspectives. 

http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/premio-escuelas-para-la-sociedad-digital-2015/formulario-de-inscripcion/
http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/premio-escuelas-para-la-sociedad-digital-2015/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=invitacion-premioesd-05182015
http://www.menutsgirona.cat/estiu-temps-de-lleure/
http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/primers-companys-joc_0_1148285180.html
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/2015/05/07/deu-pautes-per-ajudar-el-teu-fill-a-superar-les-seves-pors/
http://enfamilia.aeped.es/vida-sana/dieta-mediterranea
http://www.peretarres.org/
http://www.didania.org/
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L’objectiu és poder analitzar la contribució del lleure educatiu en el segle XXI des de quatre grans vessants: 
personal, famílies i escola, organitzacions i cohesió social. A més, s’hi inclourà un espai d’experiències i recull de 
bones pràctiques amb ponents de les principals entitats d’escoltisme i esplai. També s’hi realitzaran diferents 
debats sobre els reptes que té el lleure educatiu en aquest moment de grans canvis educatius, socials, econòmics 
i polítics. 

El Congrés s'adreça a monitors/es, caps, dirigents i tècnics, voluntaris o retribuïts, a moviments d'educació en el 
lleure, d’entitats educatives, socials, culturals i esportives que actuen fora de l’espai escolar (lleure) amb infants i 
joves amb alguna intencionalitat educativa, així com administracions públiques i empreses que actuen en el 

mateix àmbit. 

Més informació i inscripcions aquí.  

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

El col·legi Sagrada Família de Sabadell inicia els actes de celebració del 125è 
aniversari 

El passat 13 de juny, l’escola Sagrada 

Família de Sabadell va iniciar els actes de 
celebració dels 125 anys de presència a la 
ciutat.  

Així, a les cinc de la tarda va tenir lloc al 
pavelló una eucaristia oficiada per mossèn 
Joan Nadal i el rector de Sant Fèlix, 
mossèn Francesc Caterineu, que va 
comptar amb la presència del delegat 

territorial d'Ensenyament del Vallès, Lluís 
Baulenas, i l'inspector de zona, Joan 

Salomó, així com la Superiora provincial, Montserrat Farré i el Secretari General Adjunt de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, Carles Armengol. 

A partir de les sis, les famílies van gaudir a la pista descoberta d'atraccions infantils -castells inflables, tallers, 
futbolins, etc.- i d'un bon berenar i refrigeri. Tot plegat amenitzat per un grup de música integrat per alumnes de 
l'escola.  

Clouen els actes de celebració dels 125 anys del Col·legi Sant Ramon de Penyafort 

de Vilafranca del Penedès 

El passat 30 de maig va tenir lloc la cloenda del 125è 
aniversari del Col·legi Sant Ramon de Penyafort de 
Vilafranca del Penedès, dirigit pels Fills de la Sagrada 
Família. A les 20h es va celebrar l’Eucaristia a la basílica 
de Santa Maria, casa espiritual de la vila. Va estar 
presidida pel Bisbe Agustí Cortés i concelebrada pel 
superior general dels Fills de la Sagrada Família, P. 

Jesús Díaz, el vicari general de la diòcesi, Mn. Jaume 
Berdoy, amb altres religiosos antics professors o 
directors del col·legi. A l’ofertori, el grup de la 
Moixiganga de Vilafranca va representar aquest famós 
ball, que volia ser un resum popular de les diverses 
ofrenes dels alumnes. 

En sortir de la Basílica, la Moixiganga va actuar amb un 
parell de passos més i, seguidament, els Taboo 
percussió, a ritme de batucada, va dirigir el nombrós 
públic assistent a l’acte fins a les portes del col·legi. Allà 
va ressonar un espectacular castell de foc i una 

estrident traca. A ritme de batucada, es va entrar 
també a l’escola per brindar per l’efemèride i acomiadar-la amb un petit refrigeri. 

Ha estat un aniversari complet: amb activitats pedagògiques, lúdiques i artístiques a l’escola. Amb una xerrada 
sobre la història del col·legi, una exposició fotogràfica, un enlairament de 125 globus, eucaristies d’inauguració i 
cloenda, acció de gràcies, trobada d’exalumnes... “Tot, tot s’ha viscut intensament i amb molta emoció per part 
d’alumnes, exalumnes, mestres i professors, personal d’administració i serveis, pares i mares, religiosos... Des del 
col·legi s’expressa un afectuós agraïment a tota la gent que ha fet possible l’existència i el manteniment de 
l’escola manyanetiana a Vilafranca en el passat i en el present”.   

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/lleure/home/congres/programa
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/lleure/home/congres/experiencies
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/lleure/home/congres/presentacio
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50è aniversari d’inauguració de l’edifici actual de l’escola Vedruna Balaguer 

El passat 13 de juny, coincidint amb la festa de fi de curs 2014-
2015, s’iniciaren els actes commemoratius del 50è aniversari de 
la inauguració de  l’actual edifici de l’Escola Vedruna Balaguer. 

A les 12 del migdia, al pati central del centre, una representació 

dels diferents nivells educatius, és a dir, des de la Llar d’Infants 
fins a Batxillerat, van crear un mosaic amb el nou logotip de 
l’escola, una ve baixa, que fa referència a la fundadora de la 
institució, Santa Joaquima de Vedruna, i que és compartit pels 
36 centres Vedruna ubicats en 25 ciutats del nostre país, 
Catalunya.  

Mentre s’anava formant aquesta lletra, els alumnes de cicle 
superior desplegaren els números 169, que són els anys de la 
presència de les germanes a Balaguer, i 50, que fa referència a 

l’aniversari de la inauguració de la seu actual del col·legi. Per completar la imatge, cinquanta persones vinculades 
a la història del centre, entre elles germanes, professors, exprofessors i exalumnes, embolcallaren aquesta data 

commemorativa portant cadascuna un ciri encès com a símbol de continuïtat d’aquesta presència en la ciutat.  

Cal recordar que l’any 1846 el primer col·legi es trobava en l’actual plaça de Manuel Marín, on hi havia l’antic 
hospital de Sant Joan. L’any 1932 s’instal·là al carrer del Miracle; concretament, a la casa coneguda com cal 
Tarragona. Avui encara roman, damunt de la porta d’entrada, l’escut de la institució Vedruna. 

Finalment, una comissió serà l’encarregada d’organitzar un seguit d’actes per celebrar aquesta efemèride, els 
quals seran comunicats a través dels mitjans informatius per tal que tota la comunitat educativa, la ciutat i la 
comarca en pugui gaudir.   

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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