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REVISTA LA VEU DEL BROT

EDITORIAL
Una nova edició de la Veu del BROT.

Amb aquesta revista que desitjaríem fer-la trimestral, 
volem aportar part de la vida de l’escola, reflexions, 
notícies, novetats, visions dels pares, dels alumnes. 
Volem fer una publicació que ens aporti i ens conservi 
viva la il·lusió i les ganes d’aprendre.

Aquesta inquietud per aprendre que manifestem així 
que naixem i no hem de deixar-la fins el nostre darrer 
dia de vida.

Inquietud pel nostre entorn, pel que passa, pel que 
se’ns demana i podem aportar. No hem de plànyer res 
per contribuir a fer un món millor i hem de donar-ne 
testimoni a les presents i futures generacions.

Cada dia, cada minut se’ns presenta l’ocasió per 
demostrar on som, qui som i on volem anar. Siguem 
valents i posem en marxa tot el nostre saber fer en 
mans d’una societat que cada vegada necessita d’una 
generositat sense límits.

No ho oblidem: “per educar ens cal la tribu sencera”
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COMISSIÓ DELS 30
El 6 d’octubre d’aquest any la nostra escola 
farà 30 anys. I cau en diumenge! L’hem de fer 
grossa.

L’escola EL BROT va néixer d’un centre de re-
educació a Sant Feliu de Llobregat que feia 
17 anys que atenia a nens i nenes que volien 
completar la seva educació i sobretot omplint 
aspectes més creatius i d’expressió en general.

Tot i que el centre EL BROT va ser pensat es-
pecíficament per a nens i nenes amb dislèxia, 
durant tots aquests anys vàrem tenir nens de 
tot el Baix Llobregat amb o sense dificultats 
escolars, però les famílies que hi assistien re-
coneixien que els tallers i activitats que s’hi 
impartien ajudaven moltíssim a aconseguir 
millors alumnes.

Aquell 6 d’octubre del 89, amb 6 nens, vàrem 
donar el tret de sortida del gran projecte edu-
catiu que ha sigut EL BROT.

No cal dir que en menys de 2 mesos ja tení-
em 3 mestres funcionant amb els seus petits 
grups, constituint així l’embrió de la nostra es-
cola.

Han passat molts alumnes, hem ajudat a for-
jar molts presents i futurs i hem acompanyat i 
respectat el passat de cada un d’ells que sovint 
anava carregat de masses frustracions i fracas-
sos escolars.

Som conscients de que hem aconseguit nens 
feliços que han cregut en les seves possibili-
tats per sobre de les dificultats. Nens que s’han 
descobert. S’han estimat i se n’han sentit.

Avui ja molts, adults, ens estan portant els seus 
fills i tots recorden la seva escola com una de 
les etapes més preuades de la seva vida.

Aquest ha sigut el nostre èxit: fer estimar l’es-
cola i en tant que és una etapa obligatòria és 
molt diferent que la visquem il·lusionats i sen-
tint-nos partícips.

Hem sigut, som i serem una escola que estima 
els alumnes, els vol fer créixer, lluita perquè es 
sentin bé amb ells mateixos i potencia totes les 
oportunitats que té per fer persones respon-
sables, treballadores, que no planyin l’esforç 
per aconseguir objectius, que siguin constants 
i pacients, respectuosos, honestos, en definiti-
va, amb valors.

Per celebrar tot això, aquest proper 6 d’octu-
bre, tot el dia si cal, hem d’estar plens de festa, 
amb activitats i accions que ens uneixin i ens 
donin les forces i il·lusions que continuem ne-
cessitant pels molts que encara han de venir.

L’escola és imparable! 

Necessitem us sentiu tots escola, continuem 
fent-la i cada dia una mica millor.

Vols participar en la seva organització?
Què penses que podries fer?

Idees:
Si  vols participar, si us plau contacta amb la Fundació Pedagògica EL BROT

93 477 11 95, secretariafundacio@elbrot.es

COMISSIÓ DELS 30

Sant Feliu Can Rey

Can Casas
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EL REPTE DELS TRASTORNS 
DE L’APRENENTATGE
Per la majoria de nens el pas per 
l’escola és un procés que va suc-
ceint sense massa entrebancs. 
Amb la instrucció que reben dels 
docents van aprenent d’una mane-
ra natural coneixements, hàbits de 
treball,  autocontrol de la conducta 
i també habilitats socials d’acord 
als objectius de cada etapa educa-
tiva. Però per un percentatge signi-
ficatiu de nens les coses son molt 
més complicades,  perquè sense 
un motiu aparent la seva evolució 
es va separant progressivament de 
la resta de companys de l’aula.  Per 
ells i per les seves famílies és un 
procés molt dur.  

Quan  un nen no assoleix els con-
tinguts mínims establerts  per a un 
nivell determinat, es plantegen una 
sèrie de dubtes i un de molt comú 
és si serà beneficiós repetir curs. En 
massa ocasions es decideix la repe-
tició, tot i que és de sobra conegut 
que rarament serà la solució a les 
dificultats. Molt menys si la repeti-
ció és l’única mesura que es pren.  

La OCDE ja fa temps que ha alertat 
de l’alt  percentatge de repetidors 
que hi ha a l’estat espanyol,  i Cata-
lunya no és una excepció. Si a més 
de liderar el ranking de països amb 
més repetidors, resulta que tam-
bé liderem el de l’abandonament 
escolar, es fàcil concloure que les 
solucions no van per aquí i que no 
anem bé.  I si a un col·lectiu no li 
convé repetir curs és al de els nens 
que tenen dificultats específiques 
de l’aprenentatge i de la conducta. 

La resposta del nen a les demandes 
escolars, socials i d’aprenentatge, 
és l’expressió de com s’està desen-
volupant el seu cervell. I els estudis 
científics fets a  qualsevol país del 
mon, també a Catalunya, mostren  
que entre un 20 i un 25 % dels nens 
en edat escolar tenen trastorns del 
neurodesenvolupament que afec-
ten a l’aprenentatge i a la conducta. 
Si un nen no aprèn el que li pertoca 
per l’edat i el curs que està fent, vol 
dir que alguna cosa important està 
passant. I s’ha de saber molt bé què 
és, perquè es posin en marxa les 
ajudes i adaptacions necessàries a 
l’escola. Malauradament això en-

cara es fa en molts pocs casos de 
forma precoç,  i els protocols exis-
tents tant per la detecció com per 
la intervenció massa sovint queden 
en paper mullat. 

Tot sovint es diu “és que aquest 
nen és immadur” i li anirà bé que 
quedar-se un altre any en el ma-
teix curs...Quin abús es fa del terme 
“falta de maduresa”!. Es fa servir 
com a comodí per justificar que un 
nen no avanci com li pertoca. I de 
l’ambigüitat del terme a l’ambigüi-
tat de les mesures a adoptar. Per-
què repetir curs sovint només és 
això, tornar a fer el mateix curs amb 
un altre grup de nens, més petits, 
que molt probablement l’avança-
ran en pocs mesos  ja que les di-
ficultats del nen repetidor seguiran 
sent-hi. Si un alumne no arriba als 
coneixements necessaris com per 
passar de curs, s’ha d’anar per fei-
na, esbrinar el motiu i oferir-li els 
ajuts específics que necessita.

Els nens no son com les hortalisses 
que n’hi ha prou amb deixar-les re-
posar perquè “madurin”.

El terme Trastorns del Neurodesen-
volupament inclou un gran nombre 
de trastorns com la Discapacitat 
Intel·lectual, els Trastorns de l’Es-
pectre de l’Autisme, els Trastorns 
del Llenguatge, la Dislèxia, la Dis-
calcúlia, el TDAH i altres. La Dislèxia 
i el TDAH son de llarg els més fre-
qüents. Aproximadament un 10% 
de la població en edat escolar en el 
cas de la Dislèxia i entre un 5 i un 7% 
en el cas del TDAH. A més, tot i ser  
trastorns diferents, s’associen en 
el mateix nen amb molta freqüèn-
cia. No hi ha cap aula que no tingui 
alumnes amb aquests trastorns, i 
tots tenen les primeres manifesta-
cions a l’etapa d’Educació Infantil.  
Urgència per tenir un diagnòstic en 
ferm?, no, però si per implementar 
les mesures psicopedagògiques 
d’utilitat reconeguda i contrastada 
científicament. No val allò de que 
fins que no hi hagi un diagnòstic 
no es poden fer adaptacions.....Els 
primeres manifestacions quan un 
nen té dificultats d’aprenentatge 
acostumen a ser a Educació Infan-
til. I precisament és a aquesta edat 

quan les mesures psicoeducatives 
tenen mes utilitat perquè el cervell 
té molta més plasticitat per a crear 
connexions cerebrals que en edats 
posteriors. 

No estem parlant de modes ni d’in-
vents interessats de determinats 
col·lectius. És el coneixement ava-
lat per la comunitat científica d’ar-
reu del mon. I el sistema educatiu 
no pot seguir quedant al marge. 
Aquesta és la problemàtica més 
important del nostre sistema edu-
catiu, i no es poden anar fent refor-
mes que no contemplin de forma 
específica i prioritària a aquests 
trastorns del neurodesenvolupa-
ment.

Un altre obstacle que  troben les 
famílies de nens amb trastorns de 
l’aprenentatge és la manca de re-
cursos públics pel diagnòstic i trac-
tament dels problemes d’aprenen-
tatge.  Poden sortir-se’n els nens de 
famílies amb mitjans per pagar el 
diagnòstics i els ajuts extraescolars, 
i amb  capacitat i coneixements per 
fer quasi una escolaritat paral·lela al 
costat dels seus fills a partir de les 
cinc de la tarda.  Aquest panorama 
explica perquè les repeticions de 
curs i el fracàs escolar es donen 
sobretot en les franges socials més 
desfavorides marcant-se així una 
desigualtat social del tot inaccepta-
ble. I el cost de cada cas de fracàs 
escolar per la societat i pel país és 
molt important. 

Fins que en el nostre país no ens 
plantegem el greu problema de 
l’abandonament escolar d’una ma-
nera radicalment diferent i d’acord 
amb els coneixements científics 
actuals, no ens en sortirem. Els de-
partaments d’Ensenyament, Salut 
i Benestar Social s’ho haurien de 
prendre com una de les màximes 
prioritats del país.

Anna Sans-Fitó
Neuropediatra
Unitat de Neurodesenvolupament
Hospital Universitari “Sagrat Cor”.    
Barcelona

Article publicat al diari ARA
el 13/07/2018
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Professor d’El Brot
Article publicat al El Diari de l’Educació el 9/10/2018

Àlex Rodríguez

SI POGUÉS TORNARIA A SER MESTRE
Ser mestre no és poca cosa, més aviat n’im-
plica moltes, de coses, tant en l’àmbit pro-
fessional com personal. Ens mou ajudar als 
altres, ens apassiona engrescar i motivar als 
alumnes, ens emociona veure com superen 
dificultats i aconsegueixen fites personals o 
acadèmiques. Per contra, ens preocupa que 
no se’n surtin, ens remou per dins veure’ls 
tristos, ens molesta que llencin la tovallola…

El mestre es fa a l’acció, en el tu a tu amb els 
alumnes, en l’atenció directa… És una feina 
molt intensa: el dia a dia sovint ens absorbeix 
i és molt necessari sentir-nos acompanyats 
i, de vegades, sostinguts pels nostres 
companys. Ens agrada reflexionar i arreglar 
el món, si no fos així, estaríem al capdavant 
d’una classe? Som observadors, per poder 
atendre i buscar el millor dels nostres 
alumnes com per millorar la nostra pràctica 
pedagògica. Necessitem aprendre i ho fem 
no només per necessitat professional, si no 
pel convenciment personal que un mestre 
mai no és un producte acabat.

Fa catorze anys que estic a la trinxera i espe-
ro que me’n quedin molts més. Sens dubte, 
he après molt més dels meus alumnes i de 
les meves alumnes que ells i elles de mi. No 
n’hi ha un d’igual. Sabem que el que funci-
ona a uns, perjudica uns altres, i a l’inrevés. 
I el que un dia va bé, l’altre malament; el 
que havies planificat per al dia s’esguerra al 
cap de cinc minuts de començar la classe. 
No hi ha varetes màgiques. Però sí comp-
tem amb un grapat d’eines que funcionen: 
el treball artesà del dia a dia, que es cou a 
foc lent, el que es fa de cor i amb respec-
te, des de l’honestedat i amb dosis infinites 
de paciència. Sabent mirar i escoltar, estar 
present i disponible, acollint i acompanyant 
sense condicions prèvies, sabent dir: sí i no, 
no ho sé, gràcies, per favor i disculpes, tot 

marcant límits necessaris, descobrint i po-
tenciant capacitats i habilitats, reconeixent 
a l’altre de forma plena… Sense oblidar-nos 
de les famílies, amb les quals compartim un 
projecte comú, que ens confien els seus 
tresors més preuats.

Quina enorme gratitud sentim quan antics 
alumnes ens vénen a veure a l’escola i ens 
fan una abraçada, o quan els trobem pel 
carrer i ens criden: “Profe!”, o quedem per 
dinar… I recorden molt millor que tu els mo-
ments que per ells van ser importants: quan 
els vas escoltar o ajudar amb un problema, 
quan vam compartir alegries, tristors, de-
senganys, emprenyades… I ho transmeten 
amb un somriure i et donen les gràcies, 
“gràcies per aguantar-me”, “per la paci-
ència”, “per ajudar-me”, “per no haver-me 
jutjat”…I just aquí sents una responsabilitat 
enorme que fins i tot fa vertigen. Ho redes-
cobreixes, perquè ja ho saps, però t’adones 
encara una mica més, que ho hem de fer 
tot amb molta cura, que transcendim en la 
vida d’aquestes persones i que podem fer 
un gran bé o un horrible mal.

I és per totes aquestes coses, i algunes més, 
que, si pogués, tornaria a ser mestre.
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La Fundació Pedagògica EL BROT, entitat amb una llarga trajectòria en l’atenció de les dificultats 
específiques d’aprenentatge, des de l’any 2012 convoca el premi anyal “Maria Antònia Figuerola” 
de treballs de recerca històrico-geogràfica de Catalunya amb aplicació didàctica al món educa-
tiu de primària, secundària i batxillerat.

Els destinataris són alumnes de:

• Pedagogia

• Magisteri

• Antropologia

• Geografia

• Història

• Història de l’Art

• Alumnes de postgrau directament relacionats amb aquest àmbit. 

L’objectiu és motivar els estudiants universitaris per conèixer el nostre territori i la nostra història 
alhora que apropem la universitat a les escoles i instituts. 

http://elbrot.es/premi-maria-antonia-figuerola/
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LLIBRES RECOMANATS
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El nostre fill, a qui direm “Àgora”, abans d’entrar a l’escola EL BROT va passar per dos 
centres escolars, i estava previst un tercer però ara com escolarització a domicili 
sinó haguéssim trobat altra alternativa educativa amb garanties de revertir la situació 
per la que estàvem vivint. 

A la nostra feina, una “Síndrome” és un conjunt de signes i símptomes. Abans d’en-
trar a l’escola, vam identificar que Àgora tenia com un conjunt de signes i símp-
tomes que vèiem comú a altres nens/es que s’han trobat en situacions on la seva 
etapa escolar ha estat senzillament demolidora. L’hem anomenada la “Síndrome de 
la caputxa”, i resumeix la baixa autoestima, la falta de coneixements adquirits, les 
avaluacions “no avaluables”, l’animadversió per la lectura, l’aprenentatge de coses 
sense sentit, l’aïllament social, l’etiquetatge de “niño tonto y malo”, la culpabilitat, la 
impotència, la frustració, l’enfonsament d’una família que no sap cóm ajudar. Des-
prés de dos canvis d’escola amb la mateixa càrrega descrita ens vam trobar amb 
una situació que mai haguéssim imaginat que fos possible en el nostre medi ni el 
nostre sistema educatiu. Una sensació d’OFEG enorme. Malauradament això passa, 
i segueix passant, malgrat les bones intencions i la dedicació de les institucions i 
del professorat dels centres escolars. La Síndrome de la caputxa s’acaba identificant 
quan un nen va a l’escola en ple estiu, i tapat amb doble i triple caputxa i esperant 
que la jornada escolar s’acabi aviat, quan encara ni ha començat quan es cremen 
els “treballs” del curs en la foguera de Sant Joan enlloc de guardar-los com un bon 
record de la infància....

L’experiència viscuda des del primer moment que Àgora va entrar a l’escola EL 
BROT, ha estat un acompanyament i “un tractament” acurat d’aquella Síndrome. Va 
començar a ser conscient que estava dins una comunitat educativa, que existeix 
el respecte per les persones, pels ritmes diferents i que existeix una metodologia 
d’aprenentatge adequada i adaptada per cada nen. Els docents són uns mestres que 
saben, que volen, i que es dediquen a que els alumnes gaudeixen de l’etapa escolar 
el més plenament possible. És essencial que un nen senti que és capaç d’aprendre, 
que es donin les circumstàncies perquè s’assoleixin els reptes que es proposen, que 
se senti escoltat, que se senti acompanyat...

I així va ser, com va recuperar les ganes d’aprendre, la sociabilitat, les avaluacions 
“avaluables” de la feina feta, donat que va començar a adquirir coneixements amb 
sentit, i van començar a desaparèixer els sentiments de culpabilitat, d’impotència, de 
frustració, els etiquetatges...

I què va passar amb les caputxes? Que Àgora les va anar retirant, va guanyar l’au-
toestima i les ganes de fer-se present. Va acabar el primer curs de l’escola  amb els 
cabells tenyits de “blau”, i després de “groc”....i llavors vam identificar que això devia 
ser la “Síndrome del colors “ i tota la família va començar a  RESPIRAR.

Família Agoras

DE LA SÍNDROME DE LA CAPUTXA
A LA SÍNDROME DELS COLORS.

VEU DE PARES
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VEU D’ALUMNES

El Guillem ja acaba 
l’ESO!!
Ara esperem una estona, som a punt 
d’entrar a una reunió de portes obertes 
pel curs vinent.

Etapa nova, molta il·lusió, ell té clar què 
vol fer i el veiem segur, content, satisfet 
amb les seves capacitats de treball, intel-
ligència, sabent que la seva imaginació i 
capacitat d’esforç i organització són un 
tresor molt valuós.

Tots aquests anys al Brot ha treballat 
molt i ben acompanyat amb aquest 
equip que és “la bomba”. Amb tots vos-
altres que l’heu sabut mirar, entendre, 
acompanyar, donar eines per créixer (en 
tots els sentits).

I ho dic així, com si fos tan fàcil, com si 
no haguéssim passat per moments com-
plicats, perquè la seguretat que ens heu 
sabut transmetre, a nosaltres i a ell, ha 
tingut la capacitat de guarir-nos a tots.

L’escola forma part de nosaltres, ens sen-
tim part de l’escola, i el Brot sempre serà 
l’ESCOLA del Guillem.

I ara som aquí, contents i mirant enda-
vant, amb la motxil.la plena de trossets 
preciosos de vida i d’aprenentatge, amb 
el desig que molts i moltes altres nens i 
nenes puguin gaudir del mateix privilegi 
de poder tenir l’escola que necessiten.

Gràcies, gràcies, gràcies, gràcies

Família Thorson - Esteve

I ARA QUÈ?
• Tinc pensat estudiar auxiliar de veterinà-

ria, però no sé si se’m donarà bé i si els 
estudis seran molt difícils…

• M’agraden els animals des de petit, així 
que ho vaig tenir fàcil a l’hora d’escollir el 
que volia ser. Vaig voler triar moltes altres 
coses que no m’acabaven d’agradar i al 
final ho vaig tenir clar.

• Doncs la idea és fer un cicle mitjà de so i imatge i com que crec que m’interessarà, la 
idea és fer un cicle superior però encara no ho sé.

• Crec que entraré amb moltes ganes, però també tinc una mica de por a allò desco-
negut… als humans sempre ens fan por el desconegut. Espero haver passat un bon 
estiu i començar la nova etapa amb moltes ganes.

• Jo em veig havent de fer molts esforços per a continuar endavant. Serà un món nou 
i no crec que rebi tant d’ajut com al Brot. I aquesta és la meva gran por. Por de sepa-
rar-me d’aquests professors que m’han ajudat tant.

Alumnes de la classe Elon Musk
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Estimats companys/es, alumnes i pares
dels nostres nens/es

Sóc la Silvia Figuerola, que com molts de vos-
altres sabeu, he desenvolupat una part de la 
meva carrera professional, durant 11 anys, a 
l’Escola EL BROT. Vaig començar fent de tuto-
ra d’un gran grup de 6è de primària, era el meu 
1er any, i us puc dir que vaig gaudir moltíssim 
veient com els meus nens estaven encantats i 
integrats a l’escola, evidentment tenien les se-
ves dificultats d’aprenentatge, però les sabien 
minimitzar i afrontar davant de totes aquelles 
eines que se’ls hi donava per superar-les. Tot 
s’ha de dir que la seva col·laboració va ser mà-
xima, vam fer un tàndem on mestra i alumnes 
ens ajudàvem en tot allò que fes falta, el re-
llotge no existia, sí les ganes de tirar endavant. 
Vam aconseguir finalitzar el curs de forma exi-
tosa, i ens sentíem agraïts uns i altres així com 
jo mateixa, que vaig poder constatar que amb 
motivació, il·lusió i ganes no hi ha res impossi-
ble. L’últim any que vaig fer de tutora va ser a 4t 
d’ESO, aquí el meu esforç va ser diferent, tots 
ells eren uns encants de nois/es, però la seva 
motivació era diferent, ja no volien aprendre 
tant, el que sí volien era el títol de secundària, 
a tot això li hem d’afegir l’adolescència, que a 
cadascú l’afecta d’una manera diferent. Per a 
mi, va ser un any francament complicat, ha-
víem d’arribar a uns mínims, però alhora haví-
em d’entrar en la cultura de la responsabilitat 
i esforç, i va ser en aquests temes on jo vaig 
fer un esforç titànic, notava una càrrega sobre 
les meves espatlles de la qual em volia lliurar 
exitosament. Tots ells tenien la idea que si no 
es treien l’ESO eren uns fracassats i jo els volia 
fer entendre que el que havien de fer era es-
tar motivats per no fracassar, i això sí sempre 
acompanyat amb la cultura de l’esforç. Aquell 
mateix any mentre feia de tutora, vaig comen-
çar a pensar com fèiem la psicomotricitat a 
l’escola, activitat bàsica dels nostres nens. I 
llavors com a mestra inquieta, curiosa i essent 
conscient de les necessitats del nens,  vaig 
proposar a direcció de l’escola de dedicar-me 
a temps complert a la psicomotricitat, i ho van 
veure clar. 

Així doncs fa 8 anys a l’escola vaig comen-
çar a fer psicomotricitat, d’una forma regular 
com a especialista que només es dedicava a 
aquesta activitat i també he tingut la sort de 
poder tenir al meu costat i fins l’últim mo-
ment a la gran mestra en aquesta matèria, 
la Montserrat Orfila. Aquesta formació i su-
port ha  representat una altra eina d’ajuda per 
a tots els nostres alumnes, ja que permet el 
desenvolupament i fiançament de funcions 
cognitives, com l’atenció, memòria i con-
centració, així com l’expressió d’emocions, 
desenvolupament de l’autoestima, factor 
molt present en tots els nostres alumnes i la 
possibilitat de vèncer algunes de les nostres 
pors ja que agafen molta més seguretat. Cal 
tenir en compte que el moviment és la base 
dels aprenentatges escolars, especialment 
en la lectura, escriptura i càlcul. Davant de tot 
això, vaig decidir també posar-me al dia  i vaig 
fer el Màster en psicomotricitat per la Univer-
sitat Ramon Llull i paral•lelament vaig estu-
diar a Madrid els caps de setmana la Teràpia 
del Moviment Rítmic del psiquiatra Harald 
Bloomberg. Tot això em va donar una base i 
uns coneixements ideals per treballar amb els 
nostres nens on hem pogut constatar aven-
ços espectaculars.

Puc dir que durant aquests 11 anys he après 
molt, dels meus companys, dels alumnes, 
del viure dia a dia a l’escola, de les Jornades 
de Natura que tant trobaré a faltar i del propi 
aprenentatge que he fet.

Ha arribat l’hora de dir-vos adéu. Sempre us 
portaré allà on vagi i tot el que après estic 
convençuda que podré aplicar-ho en dife-
rents àrees de la meva nova feina, començo 
una nova etapa i surto d’una altra molt orgu-
llosa per tot el que he donat i he rebut.. Una 
abraçada ben forta a tots/tes.

Una abraçada ben forta a tots/es i com sem-
pre compteu amb mi.

Ex professora de psicomotricitat de EL BROT

Sílvia Figuerola
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REVISTA LA VEU DEL BROT

NOTÍCIES
PEDAGÒGIQUES
Com tots sabeu tenim una web 
a EL BROT (www.elbrot.es) on es 
detallen tots els aspectes de la 
nostra institució i amb el nostre 
esperit sempre de créixer ara 
ens proposem ampliar-la amb 
notícies pedagògiques. 
Es per això que hem creat un 
apartat de FÒRUM PEDAGÒGIC 
on a partir d’ara anirem incloent 
notícies d’actualitat i d’interès 
pedagògic ja que pensem que 
pot ser enriquidor.

ADÉU
JOSEP MARIA!
El passat 28 de setembre de 2018 
ens va deixar Josep Maria Camps 
i Roca, mestre i llicenciat en fi-
losofia i lletres, que ha participat 
com a Jurat en varies edicions 
del Premi Maria Antònia Figuerola 
que convoca la nostra Fundació, 
gran amic i simpatitzant  del nos-
tre projecte.

ENS VISITEN ESTUDIANTS 
DE MAGISTERI DE LA 
UNIVERSITAT FRANCISCO 
DE VITORIA, DE MADRID

Quina rebuda van fer els nostres alumnes!!! 
Alguns nois i noies de les classes de segon 
cicle van ser uns magnífics amfitrions. Els 
felicitem per la tasca que van fer!
Van acompanyar a fer una visita per l’Escola 
als alumnes de magisteri de la universitat i 
els van explicar com treballaven i de quina 
manera aprenien. 
El que més van destacar els nostres alumnes 
quan els van preguntar sobre la seva estada 
a l’escola  va ser la comprensió, la pacièn-
cia i el saber fer  del mestre del Brot a l’ho-
ra d’ensenyar. Van explicar que en aquesta 
escola se senten respectats, ajudats i que el 
mestres i les mestres no només treballen la 
part de continguts sinó també es preocu-
pen pel seu estat d’ànim i els seus neguits.  
Els alumnes universitaris van mostrar mol-
ta sensibilitat i molt d’interès per la nostra 
feina i es va generar de forma natural una 
comunicació propera que va permetre que 
poguéssim intercanviar experiències. Va ser 
un dia magnífic!
També per part de la Maria Pàrraga, el pro-
fessor Àlex com per mi mateixa, els vam ex-
plicar la importància del mestre a la nostra 
escola i que es podria exportar aquest model 
a la resta.  Vam estar d’acord en què l’escol-
ta, el respecte, l’acompanyament, el donar 
oportunitats, la mirada cap a les potenciali-
tats i no a les mancances, … són elements 
indispensables per ser un bon mestre. 

Elena Aloy

NOTÍCIES
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