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Més de 100
anys de tradició
educativa a
Hostafrancs

L’Escola Joan Pelegrí és un centre concertat
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Situada al barri d’Hostafrancs de Barcelona,
té una oferta que comença a P3 d’Educació Infantil
i inclou Primària, ESO, Batxillerat i
Formació Professional.

L’escola porta el nom del metge i
pedagog Joan Pelegrí, que el 1984
va rebre la Creu de Sant Jordi en
reconeixement a la seva tasca educativa i en favor de la llengua i la
cultura catalanes. Aquesta vinculació amb el país conviu amb un ideari guiat per la defensa dels drets
humans, especialment la pau i la

justícia. L’escola forma part de la
Xarxa d’Escoles Associades a
la Unesco.
Des de molt petits
els nens i les nenes desenvolupen
les seves habilitats en els dife-

Bona
part de
l’acció docent
es recolza en
la tutoria i
la relació amb
les famílies

rents àmbits: llengües estrangeres o competèn- ha piscina, sala d’actes, biblioteca,
comunicatiu, cia científica.
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Cicles Formatius té aules
matemàtic, tecnològic, artístic i L’escola està distribuïespecialitzades: aparadorisme, taller
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d ’i n for m à t ic a ,
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laboratoris esles potencialitats i les capacitats de cosa es pot
pecíf ics, sil’alumnat mitjançant l’atenció indi- orga nit za r
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ofereix una sessió de
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Mariluz Borrega, directora de l’Escola Sagrada Família de Santa Perpètua

Prevenir i estimar
L’Escola Sagrada Família és una proposta de centre escolar catòlic
que vol oferir a les famílies que ho desitgin una educació integral
per als seus fills, oberta a totes les classes socials i creences.

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

La importància de l’aprenentatge d’idiomes
L’Escola Sagrada Família té desenvolupat el pla estratègic Odissea 2020 preparat des de fa uns quants anys i iniciat aquest any centenari. El centre es planteja nous reptes i horitzons com a escola innovadora, dinàmica i oberta al món
a través d’aquests reptes:
• Renovació pedagògica. Canvi metodològic i d’avaluació a partir de tres
eixos: el projecte EntusiasMAT (ensenyament de les matemàtiques
d’una forma experiencial a partir d’activitats lúdiques), el treball per projectes interdisciplinaris i l’ús de la tecnologia per millorar els processos d’aprenentatge (programació, disseny 3D, ordinadors portàtils per a
Secundària).
• Escola multilingüe. Fa un any vam obtenir la certificació d’escola multilingüe: Science i Laboratory en anglès, participació en programes internacionals d’intercanvi amb Polònia i Holanda, preparació per als exàmens
de Cambridge, francès des de 6è de Primària com a segona llengua estrangera, acadèmia extraescolar d’anglès al centre…
• Programa d’interioritat. Espais i activitats per a la reflexió, la relaxació i
l’educació emocional…

-¿Com definiria l’Escola Sagrada
Família de Santa Perpètua?
Pertanyem a una congregació religiosa i eduquem seguint el nostre
caràcter propi en uns valors evangèlics seguint la pedagogia de la
mare Isabel, la nostra fundadora,
amb el lema “prevenir i estimar”. Fa
cent anys vam començar a Santa Perpètua la tasca educativa de mestres
i educadores i unides al poble celebrem aquest curs el centenari amb
multitud d’actes en què s’ha implicat tot el poble.

Som un centre concertat per la Generalitat de Catalunya i oferim les
etapes d’Infantil, Primària i Secundària amb tres línies en cada etapa.
Sumem un total de 48 aules, 68 professors i 1.125 alumnes.

-¿Quin és l’ideari que defineix
l’Escola Sagrada Família?
El nostre model educatiu se centra
en el desenvolupament dels alumnes com a persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses
amb l’entorn. Entenem l’educació
com una tasca necessàriament compartida amb la família i proposem
una educació en valors, personalitzada i solidària, fomentant el desenvolupament intel·lectual, la capacitat
d’expressió i la creativitat.

-¿Què destacaria de les
instal·lacions de l’escola?
Totes les aules del col·legi tenen
projectors i PC, 23 aules equipades
amb pissarra digital (totes les de cicle superior i ESO), carros portàtils
d’ordinadors per a Primària, sales
d’informàtica per a Infantil i Primària (els alumnes de Secundària
tenen cada un el seu ordinador).
Tres sales d’audiovisuals, tres sales
de professors. Una classe de música amb estudi de gravació profes-

-Parli’ns breument del projecte
educatiu de l’escola.
Com a col·legi corazonista, eduquem
per aprendre a conviure segons
l’evangeli comptant amb assessorament pedagògic, orientació individual, atenció a la diversitat,
afavorint l’aprenentatge amb una
metodologia activa i significativa.
Instruïm per preparar avui els professionals del demà, per això seguim

un model d’ensenyament que potencia la motivació, el treball en grup,
l’experimentació, les noves tecnologies, i tenim com a principal objectiu que els alumnes aconsegueixin
les competències i habilitats necessàries per respondre amb èxit a les
noves demandes del segle XXI.
-¿Quines etapes educatives s’hi poden cursar?

Carles Sadurní, director de l’Escola Gravi, una escola cooperativa i concertada

“La cooperativa és un model
que volem transmetre”
El cooperativisme no és tan sols un model de titularitat o organització d’un centre educatiu, també
és una manera de fer escola que permet una implicació més gran de tot el personal i un procés
d’aprenentatge per a l’alumnat que garanteix un compromís dins l’escola i més enllà.
-Què suposa el fet de ser una escola
cooperativa?
Ser una cooperativa de treball associat té una primera conseqüència
clara: la plena implicació de tot el
personal de l’escola en el projecte. Ser
mestre és una feina de gran compromís, la cooperativa ens permet concretar-ho ajustant totes les decisions
que estan al nostre abast. La nostra responsabilitat no es troba tan
sols en la feina dins l’aula, el compromís abasta qualsevol decisió sobre el
projecte educatiu, el model d’escola,
els aspectes organitzatius... Som, per
tant, un claustre estable i plenament
compromès amb el dia a dia de l’escola. En aquest sentit, m’agrada destacar que som una escola que està a
punt de celebrar els 50 anys d’història, però que, en canvi, volem estar permanentment qüestionant-nos
com podem millorar. Tenim una llarga experiència i alhora una gran voluntat de renovar.

diferents ritmes d’aprenentatge dels
nostres alumnes. És per això que en
moltes de les activitats i en la nostra
manera de fer transmetem als alumnes els valors del cooperativisme.

-Com es tradueix això a
l’ensenyament?
A l’Escola Gravi transmetem els valors
ètics que, creiem, són la base d’una societat més justa: llibertat, tolerància,
solidaritat, civisme, compromís, respecte pel medi ambient. En aquest

marc fem un treball des del principi perquè els alumnes aprenguin a
expressar-se, a escoltar-se, a treballar en equip, a valorar la diversitat, a
desenvolupar la creativitat i a desenvolupar un pensament crític i un interès de recerca. I tot això respectant els
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-Com es transmeten els valors del
cooperativisme?
En primer lloc, amb el treball que fem
de la quotidianitat. És important que
vegin que el cooperativisme és una
manera d’actuar, una manera d’implicar-se. No podem transmetre els
valors del cooperativisme si els nostres nens i nenes no se senten protagonistes a l’escola. El nostre és un
projecte educatiu de qualitat que posa
en el centre de l’aprenentatge la participació i el compromís de tothom. I, a
part de transmetre-ho en el dia a dia,
també hi ha moltes activitats concretes que ho afavoreixen. Per exemple,
ja hem impulsat les primeres cooperatives d’alumnes a Primària i Secundària, fem l’apadrinament a menjador

sional, tres gimnasos amb tots els
equipaments i un teatre amb capacitat per a 300 persones. Dues biblioteques amb mediateca i connexió a
internet. Connexió wi-fi de qualitat
a tot el centre gràcies a les 7 línies de
fibra òptica gestionades per un servidor central. El centre disposa de
plataforma educativa, de gestió i comunicació virtual amb accés privat
per a pares, alumnes i professors. A
més disposem de capella amb capacitat per a 280 persones, laboratori i
aula taller completa per a tecnologia
i quatre patis diferenciats amb zona
de jocs per a Infantil i pista poliesportiva per a Secundària.
www.safasp.net
Tel. 935 600 510

GraviCros 3×1
Fruit d’aquesta voluntat de trobada
i participació activa va néixer ja fa
dos anys una experiència molt singular com és el GraviCros 3×1, una
cursa per equips en la qual el més
important no és el temps que es fa,
sinó el fet de compartir una bona
estona fent exercici junts en un parc
i, a més, participant amb equips de
tres persones d’edats diferents. A
la segona edició ja hi van participar
més de 500 persones amb equips
on es barrejaven alumnes de diferents edats, mestres, pares i mares
i amics i amigues.

dels alumnes més petits per part dels
més grans, o fem que molts dels treballs que fan a classe és mostrin a
alumnes d’altres nivells. D’aquesta
manera, es posa en valor tot allò que
fan a cada edat.
-Com és la relació amb les famílies?
Un projecte educatiu com el nostre no
es pot fer al marge de les famílies. No
té sentit impulsar els valors del compromís i la participació a l’escola si no
comptem amb la complicitat de les famílies de la nostra escola. És per això
que fem un treball molt proper a través de les tutories i aconseguim que
tothom es pugui implicar en les activitats que fem com a escola.
www.gravi.cat
Tel. 932 111 183
Portes obertes: 20 de febrer
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Col·legi Internacional SEK Catalunya

Educació internacional per
a alumnes del segle XXI
Fundat el 1995, el col·legi SEK-Catalunya fomenta en els seus alumnes el pensament crític i
els forma perquè siguin capaços d’aprendre per si mateixos al llarg de tota la seva vida
SEK-Catalunya
és l’únic
col·legi de Catalunya
que imparteix
els tres programes
de l’Organització
del Batxillerat
Internacional (IB)

El Col·legi Internacional SEK Catalu
nya, com a part de la Institució Educativa SEK, proposa una educació
moderna, equilibrada, integral i
centrada en l’alumne. En l’actualitat
reuneix més de 810 estudiants repartits en els diferents cicles des
d’Educació Infantil fins a Batxillerat. Petits i grans, tots tenen en comú
que disfruten d’un aprenentatge fonamentat en la indagació, el treball
en equip i en una posada en escena
pràctica dels coneixements adquirits a l’aula. En definitiva, es tracta
d’un aprenentatge divertit i estimulant, alimentat per recursos didàctics
d’avui dia, com són les noves tecnologies i els espais d’aprenentatge oberts
i col·laboratius.
Únic col·legi amb el
currículum internacional
complet
El Col·legi Internacional SEK Catalunya és l’únic a tot Catalunya que
ofereix els tres programes del Batxillerat Internacional (IB), des
d’Educació Infantil fins a Batxillerat, entre els 3 i els 18 anys.
Aquests programes, que s’im
parteixen en paral·lel al pla d’estudis
nacional, suposen un interessant enriquiment per als alumnes perquè

Educació equilibrada,
completa i lúdica

els atorguen un perfil humà i competencial molt més complet i alineat
amb les necessitats del nostre temps.
A més, a l’estar reconeguts per les
principals universitats del món, els
ofereixen la possibilitat de continuar
els seus estudis universitaris en altres països.
Idiomes: preparant el futur
El Col·legi Internacional SEK Catalunya treballa amb un model trilin-

güe en què les classes s’imparteixen
50% en anglès, 25% en castellà i 25%
en català. A partir del cinquè curs
de Primària, els alumnes poden
aprendre també francès o alemany
com a segona llengua estrangera.
Per reforçar l’aprenentatge d’aquests
idiomes, SEK-Catalunya ofereix la
possibilitat de viure una experiència internacional als col·legis SEKDublín (Irlanda) i SEK-Les Alps
(França), a més d’organitzar dife-

rents intercanvis al llarg de cada
curs amb països de llengua anglesa, França i Alemanya.
Un altre valor a tenir en compte
és que els alumnes que ho desitgin poden acreditar el seu nivell
d’idiomes presentant-se a les certificacions oficials mitjançant els exàmens de Cambridge per a l’ anglès,
així com als de l’Alliance Française
i als del Goethe Institut per al francès i l’alemany.

Entrevista amb el director de SEK-Catalunya, Roberto Prata

“Els nostres alumnes són el centre
de l’educació”
-¿Què diferencia el seu model
educatiu?
SEK-Catalunya ha donat sempre
una gran importància a la visió internacional, aspecte que es manifesta en moltes facetes en el dia a dia
del col·legi. Per exemple, posem un
focus important en llengües com
l’anglès, l’alemany i el francès. També comptem amb un alt percentatge
de professors i alumnes estrangers,
que ens aporten una visió més àmplia del món i ens ensenyen a pensar
de manera internacional. Destacaria que som l’únic col·legi a Catalu
nya acreditat en els tres programes
de l’International Baccalaureate, a
més d’organitzar intercanvis internacionals i rebre al nostre col·legi
estudiants de tot el món. També participem en el programa internacional

• Etapes educatives: des del segon
cicle d’Educació Infantil (3 anys) fins
a Batxillerat.
• Marc curricular nacional i tots els
programes de l’Organització del
Batxillerat Internacional.
• Model trilingüe (50% anglès, 25%
català, 25% castellà), amb introducció de segona llengua estrangera
(francès o alemany) a partir de cinquè curs de Primària
• 100.000 m2 d’instal·lacions que
inclouen 30.000 m2 d’espai docent amb gran varietat de recursos
d’aprenentatge (maker spaces,
laboratoris, biblioteques, aules col·laboratives, Art
Space…), així com zones
recreatives i esportives
a l’aire lliure, piscina coberta climatitzada, pista poliesportiva coberta
i bosc per a la pràctica
d’activitats outdoor.

eTwinning, en què col·laboren alumnes de col·legis de diferents països.
De fet, l’any passat vam guanyar el
Segell de Qualitat Europeu pel projecte que els alumnes de Primària
van presentar a eTwinning.
-¿És possible aconseguir un aprenentatge d’acord amb les necessitats d’avui dia i que, al mateix
temps, sigui motivador i divertit?
Sí, per exemple en l’àrea d’extra
escolars per a alumnes des de 1r d’ESO
fins a 1r de Batxillerat hem incorporat el programa internacional Duke of
Edinburgh, que té com a objectiu fomentar el desenvolupament d’eines i
actituds que els alumnes necessitaran
per sortir-se’n amb èxit en la seva vida
diària, com el lideratge o el treball en
equip i la solidaritat, impulsant tam-

bé la pràctica d’activitats a l’aire lliure.
Utilitzem el bosc que tenim al col·legi
per realitzar activitats que fomentin
el contacte amb el medi ambient i les
experiències d’aprenentatge en la natura. Amb el lema de Learning by doing
també apostem perquè les nostres
classes siguin dinàmiques i que els
nostres alumnes siguin el centre de
l’educació a partir de projectes que es
treballen en equip i fomentant la pràctica. Per exemple, aquest any comptem amb una nova planta de ciències
amb dos laboratoris, que ja utilitzen
des d’Infantil.
-Aquest any també han fet un gran
pas endavant en arts creatives.
Sí, hem inclòs a Primària una planta sencera destinada a les classes
de música perquè som un col·legi

vinculat al Conservatori del Liceu. Potenciem l’educació musical i
que els alumnes aprenguin a tocar
instruments.
-I tot això sempre amb la tecnologia
molt present.
Sí. Per exemple cada classe disposa
d’una smart board i els alumnes tenen
accés a iPad. En aquesta línia tecnològica destacaria els nous Maker Spaces, habilitats amb diferents tipus de
tecnologia perquè els alumnes puguin
materialitzar els seus projectes.

SEK-Catalunya ofereix una gran varietat d’activitats complementàries que
tenen com a objectiu oferir als seus
alumnes una formació molt més enllà
de l’àmbit estrictament acadèmic. Amb
aquesta premissa, treballen en iniciatives que contribueixen a l’adquisició
de capacitats i competències relacionades amb la intel·ligència emocional, la sostenibilitat, l’esport, les arts,
l’emprenedoria i les habilitats socials
i de comunicació.
La màxima prioritat és el desenvolupament complet de cada un dels alumnes, que puguin aprendre segons la
seva pròpia naturalesa i interessos i,
evidentment, que rebin la millor formació que els ajudi a convertir-se en
ciutadans feliços i íntegres.
www.sek.es
Tel. 938 71 84 48

-Amb la vista posada en el futur,
¿quines novetats ens pot avançar de
cara al curs que ve?
L’any que ve tenim l’esperança de
poder inaugurar una guarderia
per a nens i nenes de 0 a 3 anys, i
un altre canvi important serà per a
alumnes de Batxillerat que vulguin
obtenir el Diploma IB. Fins ara, havien de cursar el Batxillerat nacional
i l’internacional conjuntament, però,
a partir del curs que ve, podran optar pel que vulguin. També seguirem
molt forts en el suport que els donem
a Secundària per ajudar-los a trobar
la seva orientació universitària, amb
el nostre counselor que els atén i els
assessora en un espai especialment
creat per a això. En paral·lel, aquest
any hem començat un projecte pilot
en primer grau de Primària eliminant
les parets de les classes i creant espais
lúdics en què els nens aprenen a treballar en equip. Està tenint un gran
èxit, així que per al curs que ve el volem ampliar a Infantil i a segon de
Primària. A més, seguirem millorant
les nostres instal·lacions i volem potenciar encara més l’esport, amb més
equips en diferentes disciplines.
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Escola Mireia C.E. Montgat

Més de 60 anys d’experiència,
innovació i qualitat docent
Considerat com el centre educatiu privat-concertat amb més tradició del Baix Maresme,
l’escola Mireia destaca per la seva alta qualitat docent i pedagògica i assumeix amb il·lusió la tasca de fer del seu alumnat persones capaces d’afrontar amb èxit els reptes del
segle XXI, persones que més que ser competitives siguin veritablement competents. Tenir
més de 60 anys de trajectòria educativa i més de 21.000 alumnes que han passat per les
seves aules, expliquen la fama adquirida i són l’expressió clara d’una feina ben feta.

Què ens fa realment diferents?
Tenim un projecte de llengües
estrangeres propi, ambiciós i
molt efectiu
A Mireia C.E. apostem per l’estudi de
l’anglès i del francès, ja que és imprescindible el domini de com més llengües
millor. Ja a l’etapa d’Educació Infantil,
l’alumnat cursa la meitat de la jornada
escolar en llengua anglesa, treballant
els continguts de les diverses àrees que
previament s’han introduït en la llengua vehicular de l’escola, el català. I
més enllà de les aules, es potencia l’ús
d’aquestes llengües estrangeres en espais i moments quotidians, com són el
menjador, el joc, la lectura i la relació diària amb els alumnes. L’objectiu és, que
l’alumnat acabi el Batxillerat havent obtingut el nivell B2 en anglès (First Certificate in English) i en francès (DELF B2).

Resultats acadèmics d’èxit
contrastat
Els resultats obtinguts any rere any per
l’alumnat situen a l’escola Mireia C.E.
molt per sobre de la mitjana de Catalunya i del Maresme, tant en les proves de
6è de Primària com en les de 4t d’ESO. A
més, el 100% d’ells superen les PAU (selectivitat) i tenen accés als estudis desit-

jats. Als nostres alumnes, cada any se’ls
ha atorgat Premi extraordinari de Batxillerat i/o Distinció de la Generalitat de
Catalunya Es fomenta també la participació a diversos certàmens literaris com
la Mostra Literària del Maresme, entre altres, i de concursos com l’Olimpíada de
Química, l’Olimpíada de Biologia, “Crazy
about Biomedicine”, concurs “Odissea”
de cultura clàssica, tots ells programes
d’estímul del talent científic o humanístic, amb l’objectiu que cadascun d’ells potenciï les seves habilitats intel·lectuals.

Projecte educatiu cohesionat
en totes les etapes
La nostra és una proposta educativa
transformadora amb objectius motivadors, dinàmics, viscuts i interioritzats
per tot l’equip amb el propòsit d’aconseguir una formació integral. Treballem la
teoria de les Intel·ligències Múltiples, on
cada alumne és tractat d’acord amb les
seves capacitats d’aprenentatge; conèixer quines són les que ho potencien més,
permet als educadors d’esbrinar quins
camins ajuden l’alumnat a comprendre i aprendre amb més eficàcia. Des
de P3 fins a 2n de Batxillerat comptem
amb un pla de formació humana propi,
que es desenvolupa a través de la tutoria grupal,
sessions individuals tutor-alumne, de les entrevistes amb els pares i del
suport del gabinet psicopedagògic del centre.
Una atenció personalitzada constant, que fa
que escola i alumne caminin junts cap a l’èxit.

Cuina pròpia,
garantía de qualitat:
L’escola compta amb un servei de
cuina pròpia, casolana, equilibrada i assessorada per especialistes
en dietètica. Els menús són variats
i amb opció diària de tria, alhora
que s’atenen les necessitats alimentàries derivades de patologies
al·lèrgiques o d’intoleràncies. Part
dels productes consumits provenen del nostre hort, del qual té cura
l’alumnat. A la nostra escola considerem imprescindible fomentar
unes bones bases en l’alimentació
per tal de tenir una dieta equilibrada que els serveixi en el futur.
A més, la vigilància del menjador
i l’educació de les bones maneres
a la taula són portades a terme pel
mateix professorat.

www.mireiace.net

Entrevista amb Sylvie Carot, directora del Collège Français de Reus

Collège Français de Reus:
ensenyament personalitzat basat
en els valors
Amb gairebé tres dècades d’història, el Collège Français de Reus ofereix un ensenyament
en quatre idiomes adaptat als ritmes de cada alumne i basat en els valors.
Situat als afores de la ciutat, el Co
llège Français de Reus es va fundar fa
28 anys de la iniciativa d’un grup de
pares que volien tenir una escola internacional al sud de Catalunya, i José
María Cabré en va ser el fundador i
n’és l’actual administrador. El col·legi
forma part de la Mission Laïque Fran
çaise, que té com a centre de les seves
activitats el valor humanista i el lema

“Dues cultures, tres llengües”, que en el
cas del centre català són quatre: francès, espanyol, anglès i català, sempre
amb professors natius.
Avui dia l’escola té 310 alumnes que
cursen des de P-3 fins a quart curs de
l’ESO homologada tant pel sistema
educatiu francès, com pel Ministeri
d’Educació espanyol i la Generalitat
de Catalunya.

Un col·legi de valors
“Des del Collège Français de
Reus apostem per transmetre
als nostres alumnes valors bàsics com obrir-los al món, a la
diferència i al respecte mutu,
així com també el companyerisme, participant per exemple en iniciatives solidàries i culturals”, explica
Sylvie Carot. Els idiomes tenen un
gran protagonisme en la formació dels
alumnes; per exemple, col·laborem
amb Cambridge English i des de Primària els nostres alumnes passen els
seus exàmens, i acaben el pas per la
nostra escola amb el nivell First”.
Suport individualitzat
Partint d’aquesta base, el col·legi està
organitzat en cicles de tres anys, “una
organització que ens permet tenir
sempre en compte els diferents ritmes
d’aprenentatge dels nostres alumnes
i oferir-los un ensenyament més personalitzat amb un gran suport indi-

El
Collège
Français de Reus
parteix d’un model
d’anticipació de
les dificultats que
pugui tenir l’alumne i
també d’acceleració
per als que ho
necessiten

vidualitzat”, explica la seva directora.
Per exemple, al Cicle de Maternel (de
P-3 a P-5) els alumnes tenen els tres
anys per aconseguir adquirir les competències fixades, es barregen en petits grups d’aprenentatge i té una gran
importància el desenvolupament de la
llengua materna, “es van construint a
poc a poc ponts amb la llengua francesa i més endavant, des de P-5, comencen amb l’anglès”, subratlla. Tot
això partint d’un model d’anticipació
de les dificultats que pugui tenir cada
alumne i també d’acceleració per als
que ho necessiten. “Avaluem les com-

petències d’etapa en etapa fins a aconseguir els objectius de final de cicle”,
explica Sylvie Carot.
Per la seva banda, el segon cicle és
el moment per als aprenentatges fonamentals, sempre amb un ensenyament
personalitzat i amb l’objectiu de desenvolupar l’autonomia entre els alumnes.
“Podem arribar a tenir en una mateixa
classe diferents grups individualitzats
que treballin amb els professors de les
diferents llengües”, explica.
Pel que fa al tercer cicle, facilita la
continuïtat entre la Primària i la Secundària, “inculcant des de petits als
nostres alumnes la dinàmica d’investigar i no només aprendre”, subratlla la
directora del Collège Français de Reus.
www.cfreus.net
Tel. 977ƒ 771 917
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Xavier Llobet i Megías, òptic optometrista, col·legiat núm. 3.227 i director tècnic de Llobet Òptics

Per tenir un bon aprenentatge,
el nen ha de tenir una bona visió
S’estima que entre un 15% i un 30% de les dificultats d’aprenentatge que presenten els nens
estan relacionades amb un problema d’eficàcia i de percepció visual. Els experts recomanen
una primera visita a l’oftalmòleg als 2 anys si tenen antecedents familiars, si no als 3 anys.
-¿És el mateix vista que visió?
No. La visió és un procés complex
en què la vista és un element més,
com pot ser la percepció del color, la
coordinació, l’enfocament o els moviments oculars, entre altres. El nen
pot tenir una bona salut ocular, una
bona vista, o dit d’una altra manera,
una bona agudesa visual i veure bé les
coses a sis metres de distància, però
pot tenir problemes d’aprenentatge
per tenir una mala visió a causa de
problemes funcionals d’enfocament
i coordinació.

“70 anys de solucions als problemes
visuals, 70 anys a prop dels clients”
Així de categòric és Xavier Llobet quan parla de la filosofia d’aquest negoci familiar, fundat el 1946 pels seus pares, Jaume Llobet i Balades i Gloria Megías,
que actualment regenta ell amb les seves dues germanes, Lourdes i Montse.
La filosofia de Llobet Òptics passa per donar solucions i serveis interdisciplinaris per als problemes visuals, així com assessorament estètic a partir de l’experiència, la formació continuada i les tecnologies més innovadores.

-¿Quines són les causes més freqüents de problemes visuals?
La primera causa són problemes
de refracció (miopia, astigmatisme
o hipermetropia), la segona causa
són problemes de percepció visual,
la tercera són problemes de moviments oculars (seguiments i sacàdics), i la quarta, problemes de visió
binocular (insuficiència o excés de
convergència).

-¿Com podem detectar i solucionar
aquests problemes funcionals?
Els detectem quan li fem un examen
optomètric complet o quan el nen no
llegeix bé, s’equivoca o s’inventa paraules, o a l’adoptar males postures
en el treball en visió pròxima (s’acosta massa al llibre o tanca un ull per llegir o utilitza el dit per seguir la línia.
En aquest aspecte és molt important
la participació del mestre a l’escola.
Ho solucionem mitjançant la correcció de la visió defectuosa amb ulleres
graduades, lents de contacte, teràpia
visual o amb correccions posturals.
-¿Quina mena d’ulleres han d’utilitzar els nens?
Quan els nens són molt petits encara no tenen format el nas, i per això
recomanem ulleres de pont invertit
i muntures de silicona Nanovista,
molt resistents, lleugeres i absolutament segures davant qualsevol cop.
Les altres muntures en què confiem
plenament per a nens des de molt pe-

pensament
crític

tits són les muntures de titani Lindberg. Les muntures Lindberg són les
més lleugeres que existeixen (menys
de 3 grams), són de titani antial·lèrgic, porten terminals i plaquetes de
silicona sanitària, antial·lèrgica i antilliscant. No tenen punts de soldadura ni cargols, i això els confereix una
gran resistència. Els vidres que recomanem per als nens són vidres orgànics, endurits i multicapa. És molt
important una correcta adaptació
facial de les ulleres perquè l’ull quedi centrat i que no li rellisquin, perquè el nen no pugui mirar per sobre
de les ulleres, ja que les ulleres alineen
el seu eix visual.
-¿Com saben que el nen millora?
Quan es restableixen les seves habilitats visuals. Un nen de 9 anys que és
visitat al nostre centre per problemes
de “lectura lenta”, després d’un examen optomètric complet, vam veure que tenia un problema oculomotor
(moviments oculars) i la seva velocitat
lectora era de 80 paraules/minut (la
norma per a la seva edat i curs és entre 112 i 118 paraules/minut). Després de
completar tres mesos de teràpia visual
per solucionar una disfunció oculomotora que li provocava la lectura lenta,
li vam reavaluar la seva velocitat lectora, i es va obtenir un resultat molt per
sobre del que s’esperava de 227 paraules/minut. En aquest cas no va ser necessari posar-li ulleres, només amb la
teràpia visual vam aconseguir solucionar el problema.
www.llobetoptics.com
Tel. 934 881 728

solidaritat
i compromís

educació
de qualitat
creativitat
Aquesta és la teva escola!

Asunción

@

digitals

de Ntra. Sra.
Franciscanes del Poblenou
• Educació infantil
• Educació primària
• Educació secundària
• Adscripció per a Batxillerat

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya • Rbla. de Poblenou 94-96 • 08005 Barcelona
933 000 931 • escola@asuncion.cat • www.asuncion.cat
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Escola Internacional del Camp,
una escola del segle XXI
L’Escola Internacional del Camp ofereix un entorn internacional des
de P-1 fins a arribar al Batxillerat i al BAT Internacional.
L’Escola Internacional del Camp (EIC),
a Salou, va néixer amb un objectiu clar:
preparar les noves generacions per als
reptes del segle XXI. Per això el projecte educatiu que proposa és innovador i
propi. Basat en el model pedagògic Sòcrates Educa®, busca l’excel·lència individual de cada alumne en diversos
camps: saber, saber fer, ser i conviure
des del respecte a la diversitat.
Per assolir aquests objectius, l’EIC
aposta per una combinació equilibrada de coneixement científic, tècnic,
humanístic i artístic. I per arribar a
aquesta fita compta amb un professorat altament qualificat d’arreu del món
que acompanya l’alumnat des del pri-

mer any (P-1) i fins a acabar el Batxillerat, amb una possible doble titulació: la
del BAT local i la del BAT internacional
(www.ibo.org).
L’èxit del model l’avalen avui dia més de
500 alumnes que s’han submergit en
un entorn educatiu adaptat als temps
en què vivim i pensat per als temps que
els tocarà viure quan sortiran de l’Escola. Els pares i mares han vist en l’EIC el
model pedagògic necessari perquè els
seus fills surtin preparats en el món globalitzat i canviant que ens envolta. L’EIC
planteja la formació en quatre eixos
principals: internacionalitat i ple domini d’idiomes, tecnologia, valors i servei
a la comunitat i sostenibilitat.
Entorn multilingüe
L’Escola Internacional del Camp fomenta la immersió lingüística des del
primer dia, des del primer curs, perquè l’alumnat domini, en un entorn
internacional, l’anglès, el català, el castellà i una quarta llengua estratègica:
el xinès. Amb una immersió integral
en anglès de P-1 a P-5 i introduint la
resta d’idiomes a partir de Primària,
l’alumnat viu dia a dia la internaciona-

litat amb professorat, alumnes i famí
lies d’arreu del món.
El mètode educatiu permet l’entrada de
nous estudiants a totes les edats amb
independència del currículum o nivell
d’idiomes, mitjançant programes adaptats i progressius.
En l’àmbit de les tecnologies, l’EIC en fa
un ús eficient, permanent i innovador,
no com una finalitat en si mateixa, sinó
com un instrument facilitador d’aprenentatge i de relació en tots els àmbits:
alumnat, professorat, famílies i comunitat educativa en general. El plantejament transversal des de P-1 fins a
Batxillerat fa de l’EIC un centre punter
en l’aplicació de les noves tecnologies en
educació.
Valors i compromís
Els valors i el compromís amb la comunitat també són capitals a l’EIC, treballant
per projectes amb alumnes de diferents
edats i programes com el d’Aprenentatge i Servei o el mentoratge, que combinen diverses activitats i experiències
de tots els alumnes amb la finalitat de
fomentar valors com la solidaritat, l’es-

• Jornades de portes obertes i sessions informatives.
• Programes de beques i ajuts per a estudiants promoguts per la Fundació EIC
• Model pedagògic propi que promou el desenvolupament integral i garanteix
bons resultats acadèmics, amb idiomes i mentalitat internacional.
• Consulteu el calendari a www.escolainternacional.org.
• Reserves per correu electrònic o per telèfon.

forç, la responsabilitat, l’alegria i la generositat envers els altres.
Finalment, el quart pilar és la sostenibilitat. La pedagogia basada en els valors
de l’austeritat personal i el consum responsable és combinen en l’ensenyament
diari. L’aposta per les energies netes, el reciclatge i el respecte al medi ambient són
exemples permanents a les instal·lacions
educatives i de funcionament de l’escola.
Amb aquest compromís, l’Escola Internacional del Camp creix curs rere curs.
Per això l’EIC ofereix als pares i mares
interessats la possibilitat de visitar-la,
conèixer-la i resoldre dubtes en sessions

informatives que se celebren els dimarts
a les 17 hores o en diverses jornades de
portes obertes al llarg del segon i tercer
trimestre del curs.

info@escolainternacional.org
www.escolainternacional.org
Tel. 977 325 620
C. Salvador Espriu, s/n - 43840 Salou

Escoles Cor de Maria i Sant Josep

Educació de qualitat i en valors
per formar ciutadans per al futur
Les escoles Cor de Maria han estat fundades al llarg dels darrers 170 anys pel prevere
olotí Joaquim Masmitjà, fundador de la Congregació de les Missioneres del Cor de Maria.

COR DE MARIA SABASTIDA
BARCELONA
COR DE MARIA BLANES
COL·LEGI DR. MASMITJÀ
GIRONA
COR DE MARIA LA BISBAL
COR DE MARIA MATARÓ

En l’actualitat la xarxa d’escoles Cor de
Maria i Sant Josep està formada per nou
escoles, presents a vuit comarques catalanes, amb més de cinc mil alumnes en
el seu conjunt. La coordinació d’aquests
centres és responsabilitat de la Fundació Educativa Cor de Maria que té com
a objectiu mantenir el caràcter propi de
la institució fundadora adaptant-lo a les
demandes socials dels nous temps.
A les escoles de Barcelona-Sabastida, Blanes, la Bisbal, Mataró, Olot, Sant Celoni
i Valls i al Cor de Maria - Sant Josep de
Sant Feliu de Guíxols s’imparteixen els
ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i la Secundària Obligatòria. El Cor de Maria de Valls, a més,
disposa de llar d’infants i l’escola Doctor
Masmitjà de Girona ofereix els ensenyaments d’Infantil i Primària.
Seguint la línia pastoral de les Missioneres del Cor de Maria, actual i dinàmica, volem que els alumnes desenvolupin
competències relacionades amb la dimensió humana i espiritual de la persona, potenciant el respecte envers
ells mateixos, les altres persones i el

Les escoles Cor de Maria i Sant Josep es defineixen com a escoles cristianes,
catalanes, familiars, properes, acollidores i compromeses a oferir una formació
de futur, i es mostren obertes a tothom que vulgui educar els seus fills i filles segons el seu caràcter propi i el projecte educatiu. El projecte pedagògic de les
escoles Cor de Maria és basa en quatre pilars: l’educació en valors, la relació
família-escola, amb un tracte proper i acollidor a les famílies; la utilització de
les noves tecnologies com a eines per millorar el rendiment acadèmic, i la potenciació de les llengües estrangeres, en especial l’anglès.

seu entorn. Per aquest motiu, un dels
eixos del projecte educatiu de les nostres escoles és l’educació en els valors
cristians, que identifiquem com els valors de caràcter universal contemplats
a la Declaració Universal de Drets Humans i que intentem transmetre a tots
els nostres alumnes.
Un model educatiu que
compta amb les famílies
Per la seva banda, la bona relació amb
les famílies és un pilar fonamental del
nostre model educatiu. Com a centres
familiars i propers amb què ens definim, la proximitat i el tracte continuat,
i sempre en coresponsabilitat amb la fa-

COR DE MARIA OLOT
COR DE MARIA SANT CELONI
COR DE MARIA VALLS
COR DE MARIA - SANT JOSEP
SANT FELIU DE GUÍXOLS

mília, són factors clau per aconseguir
educar els infants i adolescents de forma integral.
Entre els nostres punts forts, un dels
aspectes més valorats per les famílies
que ens confien l’ensenyament dels
seus fills és l’educació de qualitat que
impartim, resultat de la combinació
entre les metodologies pedagògiques
més innovadores i aquelles que han estat donant bons resultats acadèmics al
llarg de l’experiència docent, sempre
amb l’objectiu de despertar i potenciar
les aptituds dels alumnes per tal que
assoleixin les competències bàsiques
necessàries per desenvolupar-se en la
societat del segle XXI.

L’experiència de tants anys dedicats a
l’educació ens ha permès comptar amb
equips estables, integrats per més de
quatre-cents professionals, amb gran
qualitat humana i vocació per la seva
feina, capaços de donar el millor de si
mateixos i compromesos amb el projecte educatiu de cada centre.

Aquestes són les raons que han fet que
les escoles Cor de Maria i Sant Josep hagin esdevingut referents en moltes poblacions del nostre país i un dels grups
de centres educatius amb més visió de
futur.
www.cordemaria.cat
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St. Peter’s, seu de l’ONU a
Barcelona durant l’abril

Més de 200 famílies recolzen
el projecte del Nou Patufet

Després de participar durant dos anys en el Model de l’ONU Change
the World a Nova York, aquest any St. Peter’s ha sigut elegida la seu
a Barcelona on se celebrarà una convenció internacional, rèplica
de les sessions parlamentàries de l’ONU. Alumnes de tot el món
debatran els temes més candents de l’agenda internacional.

L’escola concertada de Gràcia, que ha invertit en millores, estarà
gestionada per una cooperativa de professors i administratius que
reforçarà l’educació vivencial, orientada a projectes amb esperit
d’escola km 0, amb amor, estima i passió.

L’experiència viscuda per alumnes de 4t d’ESO a Nova York els
últims dos cursos ha fet que
la institució organitzadora
d’aquesta convenció, Associazione Diplomatici, confiés en
St. Peter’s School com a seu de
les sessions que tindran lloc,
per primera vegada, a la ciutat
de Barcelona.
Del 22 al 24 d’abril, coincidint
amb la festa de Sant Jordi com
a atractiu per als estudiants visitants, Barcelona acollirà més
de 300 estudiants que, aquesta
vegada, debatran sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles.
St. Peter’s serà la seu d’aquestes
sessions parlamentàries internacionals, mentre que els actes
d’inauguració i clausura tindran
lloc al Parlament de Catalunya i
la Pedrera.

Estudiar on
els alumnes
es proposin
les habilitats necessàries, no
només per a aquest esdeveniment, sinó per al futur professional i personal dels alumnes
participants.

Diplomàcia internacional

Lideratge, capacitat de
comunicació i treball
en equip

El Model de les Nacions Unides, MUN, és la base de treball
de les sessions internacionals
que acollirà la convenció. Es
tracta d’una experiència pedagògica que reuneix estudiants
de tot el món, convertits en delegats de països que no són els
seus, i que aprenen a resoldre
problemes i conf lictes internacionals mitjançant la mediació
i la negociació. La capacitat per
construir relacions amistoses i profitoses forma part de

Sens dubte, aquestes són tres
de les característiques més
buscades pels departaments
de recursos humans de qualsevol empresa actual. Ajuden
a marcar la diferència. És per
això que a St. Peter’s School
es potencien, no només la comunicació oral, sinó també les
habilitats de lideratge, capacitat de comunicació i treball
en equip. Amb esdeveniments
internacionals com aquest,
s’aconsegueix motivar els

El domini de l’anglès i de les
altres quatre llengües que formen part del projecte lingüístic de St. Peter’s School és un
més dels factors que permeten als alumnes de l’escola
poder elegir on vulguin anar
una vegada acabats els estudis. La capacitat per relacionar-se a nivell internacional i
les habilitats diplomàtiques
són, sens dubte, altres factors.
Esdeveniments com aquest
ajuden que els nostres alumnes puguin decidir el seu futur, sigui on sigui.

alumnes per aprendre-les activament i convertir-se així en
autèntics ciutadans globals,
capaços de liderar el canvi de
la societat actual i futura.
www.stpeters.es
Tel. 932 043 612

El final de curs del 2014-2015 va
ser especialment mogut per a
alumnes, pares i professors
de l’escola Patufet. L’antiga
titularitat va decidir unilateralment que els alumnes i els
professors del centre iniciessin el curs 2015-2016 en una escola concertada religiosa del
barri sense demanar abans la
seva valoració ni l’aprovació.
No obstant, la participació de
les famílies, que majoritàriament van votar que no volien
el canvi ni perdre l’esperit propi, i l’aposta del quadro docent i la direcció pedagògica,
que considerava que el projecte
nascut el 1966 era viable, va permetre la seva continuïtat. El resultat va ser una baixa mínima
d’alumnes, la majoria per la incertesa del seu futur immediat.
La creació d’una cooperativa de
14 professors i 2 administratius
per crear el Nou Patufet va fer
possible el nou projecte i es va
invertir en millores com per
exemple calefacció centralitzada, parquet en algunes aules, nou mobiliari, etc.
Li preguntem a Francesc Granada, exalumne i director, com
serà el Nou Patufet en aquesta nova etapa: “El model educatiu es manté orientat a formar
noies i nois competents, crítics, feliços i d’una alta qualitat humana”. Per això l’escola
mantindrà el seu esperit d’escola de km 0 –un 95% dels alum-

nes són del barri–, i continuarà
amb el seu model educatiu humanista amb un treball transversal de l’educació emocional
i en valors durant tot el currículum. Un model que “aposti més
per l’equitat que per la igualtat”, assenyala el director, “amb
una mirada respectuosa al ritme d’aprenentatge de l’alumne de forma individualitzada,
pensant en com podem ajudar
cada nen a potenciar les seves
capacitats”.
Aprenent a aprendre
La nova cooperativa impulsarà
encara més el procés en què el
Nou Patufet està implicat: “Estem en un procés de canvi del
seu sistema pedagògic agafat
de nous corrents educatius en
què el professor deixa de ser

el garant del saber i passa a ser
algú que acompanya l’alumne
en el seu procés de creixement
i, el més important, que l’ensenya a transformar la informació en coneixement, que és
el valor afegit que necessitarà
quan deixi el centre. Es tracta de dotar els nens d’eines via
projectes, perquè aprenguin a
aprendre potenciant clarament
els aspectes vivencials, amb
un bon acompanyament emocional”, aclareix el director del
centre. Tant és així que al barri de Gràcia el Nou Patufet és
l’única escola concertada que
aposta per aquest format educatiu i ja compta amb demandes de pares d’altres centres
que busquen un model similar.
www.escolapatufet.cat
Tel. 937 074 967

Mobles de fusta massissa

i durabilitat als mobles, que
obtenen la certificació europea amb la Marca de Qualitat
Tecnalia.

professionals que treballen
cada dia amb els més petits.

Des de fa més de 30 anys Albera es dedica a l’assessorament, el disseny, la fabricació i el
manteniment de mobiliari per a espais educatius de 0 a 6 anys.

Tot això ho fan posant la seva
àmplia experiència a disposició de l’equip educatiu per
poder donar una resposta
conjunta a les necessitats de la
petita infància. Per a la creació de mobiliari es nodreixen
de l’experiència, les observacions i les recomanacions dels

La seva proposta no s’acaba
a les aules o a les sales d’ús
comú, ja que també ofereixen
un ampli ventall de jocs i estructures exteriors tant per a
nenes i nens de 0 a 6 anys com
de 6 a 12 anys. Per a aquests
elements s’utilitza fusta tractada per a exterior amb certif icació de gestió forestal
sostenible FSC, i compleixen
igualment les normatives de
seguretat avalades per la certificació d’Aiju.

Albera ofereix a les escoles un
mobiliari segur i de qualitat,
amb un estil propi que potencia la creativitat i la motivació
dels més petits. Mobles pensats per desenvolupar les seves possibilitats d’expressió,
concentració, relació amb els
companys i el coneixement del
seu cos. El compromís d’Albera és oferir productes de
qualitat que potenciïn l’ergonomia, l’estètica i la perdurabilitat en el temps. Per fer-ho
utilitzen només fusta de pi
massís i contraxapats de bedoll o pollancre, que permeten acabats arrodonits per
augmentar la seguretat dels

mobles. Elements metàl·lics
ocults, absència d’estelles i
la utilització de vernís ecològic contribueixen a donar encara més qualitat, seguretat

Ara els mobles Albera a casa
Aprofitant l’experiència de molts anys en la fabricació de mobiliari infantil, Albera ha creat la col·lecció Albera Llar que, juntament
amb altres col·leccions de nova creació, vol acostar a les famílies
el mobiliari de qualitat, pensat i dissenyat en funció de l’edat dels
més petits, adaptant-lo a la mida del seu cos a mesura que es va
desenvolupant. La utilització de mobiliari amb un disseny adaptat
a les seves necessitats funcionals millora l’aprenentatge i la seguretat. Els trobareu a www.ergokids.cat

També a l’exterior

www.albera.coop
Tel. 934 607 472
Av. Alfons XIII, 72 - Badalona
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