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EDITORIAL
Molt ha plogut des de l’última edició d’aquesta revista tot i que no era la intenció trigar tant.

La vida pedagògica, social a la fi, no para mai i menys des d’una perspectiva de fundació on 
el ventall és molt ampli en nous projectes, contactes, mirades al que va passant, necessitat 
d’actualització constant i el més bonic de tot vetllar pel que s’ha creat i és imprescindible 
cuidar i anar mantenint.

Els esdeveniments, el dia a dia, va a una velocitat quasi inaccessible i la gent que creix al 
nostre voltant camina a la mateixa velocitat. El tren no para a totes les estacions i a vegades 
aconseguir el destí d’on volem anar no ens deixa plantejar massa el cóm i en pedagogia això 
és bàsic.

La manera d’actuar, el testimoni del món adult és el mirall on, en poques paraules, podem 
compartir l’anar avançant en la manera adequada, com reiteradament diem, per aconseguir 
un mon millor.

Foto d’una nena de Gaza que tapa els ulls 
de la seva nina perquè no vegi l’horror 

d’una guerra d’extermini. Quina tendresa!

Tots plegats prenem consciència dels esde-
veniments, bons i dolents, justos i no tant 
que condicionen les nostres vides i que te-
nim molt clar que dins l’escola, a ICARTH, a 
les nostres tertúlies i debats volem hi siguin 
present perquè volem fer centres educatius 
vius i actuals sense barreres amb el món 
actual, viure una educació que ens serveixi 
per la vida des de la mateixa vida que ens 
toca compartir. Ensenyem vivint.

Desterrem l’escola com a càpsula de vidre, 
aliena a l’actualitat i volem fer futurs ciu-
tadans compromesos que sabran impli-
car-se amb el que passi al seu voltant.

El gran objectiu a aconseguir!
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EDUCAR PER ESTIMAR LA VIDA

Article del suplement “Criatures” del diari ARA del 4 de març del 2017. 
Tenim autoritzada la seva divulgació per la pròpia autora.

Eva Bach

Hi ha una pregunta que no he fet mai i que 
no tinc intenció de fer als pares i mares que 
venen a les meves xerrades. La pregunta 
és si s’estimen els seus fills. Dono per des-
comptat que se’ls estimen, i el fet que vul-
guin formar-se per educar-los millor n’és 
una bona mostra. Una altra cosa és si la ma-
nera que tenen d’estimar-los afavoreix un 
bon creixement. 
Que hi hagi es-
timació no és 
garantia abso-
luta que adopti 
formes salu-
dables. Però és 
precisament per 
això que venen, 
perquè els aju-
dem a teixir uns 
vincles sans per 
encaminar bé 
els fills. 

Per aconseguir 
aquest propò-
sit, hi ha una 
altra pregunta 
que tampoc ha-
via fet mai i que 
d’un temps ençà 
he començat a 
fer. La pregunta 
és si s’estimen la 
vida. La resposta els demano que no la re-
lacionin gaire amb si es diverteixen molt o 
poc, ni amb com els tracta la vida, sinó amb 
el fet de si la viuen com un autèntic regal 
o més aviat com una mena d’infortuni que 
hem de passar com puguem. La manera 
d’educar i les emocions que encomanem 
variaran força segons la resposta que donin.

Les criatures necessiten pares i mestres   
enamorats de la vida. Que se les estimin a 
elles i que s’estimin també la vida. Els infants 
i els adolescents necessiten dues coses per 
tenir ganes de fer alguna cosa bona amb la 
pròpia vida: sentir-se estimats i sentir que la 
vida és bonica i que val la pena malgrat les 
penes. Darrere de la desmotivació dels jo-

ves hi ha moltes 
vegades el des-
encant de pares 
i mestres. Sense 
p rete n dre - h o 
i segurament 
sense adonar-
nos-en, els do-
nem a entendre 
que la vida pesa 
i fa pujada, que 
tot s’acaba tor-
çant o malme-
tent, i que tard 
o d’hora arriba-
rà el desencís. 
D’aquí ve que 
cada cop més 
pares sobrepro-
tegeixin els fills, 
així els poster-
guen al màxim 
les calamitats de 
la vida adulta. I 

que alguns professors romanguin inflexibles 
i insensibles a les necessitats dels alumnes, 
així els acostumen a la duresa de viure. Cap 
d’aquestes dues postures fan venir ganes de 
créixer i d’aprendre. 

Volem fills i alumnes motivats i feliços? En-
amorem-nos de la vida i eduquem-los per 
estimar la vida.
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Inspectora d’ensenyament

Alba Espot

ALUMNAT AMB TRASTORNS
DE L’APRENENTATGE

Els trastorns d’aprenentatge són trastorns 
de base neurobiològica que afecten a un o 
més dels processos psicològics bàsics invo-
lucrats en la comprensió i l’ús del llenguat-
ge oral i escrit.

Aquests trastorns poden manifestar-se en 
una manca d’habilitat per escoltar, parlar, 
llegir, escriure, lletrejar o fer càlculs mate-
màtics.

No existeix un patró únic pels trastorns 
d’aprenentatge. Cada alumne mostrarà di-
ferent grau i tipus de fortaleses i debilitats 
que afavoriran o dificultaran l’assoliment de 
les competències bàsiques. Per exemple, 
un alumne pot tenir moltes dificultats per 
llegir, però estar molt capacitat per les ma-
tèries científiques.

Els trastorns d’aprenentatge no s’han de 
confondre amb dificultats d’aprenentatge 
que tenen com a base discapacitats, altera-
cions emocionals o desavantatges socials o 
culturals.

En general, els alumnes amb trastorns 
d’aprenentatge mostren una intel·ligència 
mitjana o superior, per aquest motiu sem-
bla que hi ha una gran distància entre el seu 
rendiment real i el rendiment potencial. Pot 
semblar un alumne brillant en moltes àrees, 
però tenir escasses habilitats en un aspecte 
concret.

Els trastorns d’aprenentatge no es poden 
solucionar, són presents de per vida, però 
amb la intervenció adequada, aquests 
alumnes poden assolir l’èxit a l’escola.
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Professor d’ICARTH

Melcior Guilera

UN MÒDUL AMB MIRADA PRÒPIA. 
TALLER D’HUMANITATS A ICARTH

Un dels objectius principals del taller d’Hu-
manitats a ICARHT, és  intentar que no es 
perdi la curiositat pel món que ens envolta, 
el cinema, el teatre, les arts plàstiques… per 
això intentem endinsar-nos en aquest mon 
mitjançant activitats i jocs divertits.

De moment no coneixem una escola 
postobligatòria on s’ensenyi a saber estar, 
a moure’ns amb “soltura”, amb “despar-
pajo”, una escola que ens ensenyi a estar 
i sentir-nos segurs, a prendre decisions 
valentes, aprendre a actuar i decidir amb 
criteri, saber contrastar i formar opinions.

Doncs, tot això ho intentem fer aquí, al ta-
ller d’Humanitats d’ICARTH, i ho fem utilit-
zant eines que ens proporcionen les dife-
rents arts escèniques i plàstiques. Utilitzem 
tècniques del teatre per gestionar les nos-
tres emocions, per saber construir i exe-
cutar un bon discurs, conèixer i aprendre 
estratègies  que ens donaran seguretat en 
el mon laboral, però també en les nostres 
relacions socials i familiars.

Aprenem a gestionar el nostre dia a dia, 
parlem de les noves tendències, noves 
formes dins d’un mon globalitzat i molt 
connectat. Parlar, comunicar, compartir, 
aprendre… aspectes molt importants i bà-
sics en el taller d’humanitats del nostre ins-
titut de FP:

Debats, discussions, opinions, totes les 
nostres inquietuds posades damunt de la 
taula per que les podem agafar i podem 
formar una opinió pròpia, amb caràcter, 
amb orgull.

Coneixerem les noves tendències en els 
diferents àmbits artístics, expressarem 
opinions, descobrirem nous mètodes…tot 
això per anar-nos formant com a persones 
i si de cas, com a artistes també.

Necessitem que algú ens motivi i ens pugi 
la nostra autoestima el més amunt possi-
ble…aquest algú serem nosaltres mateixos 
fent allò que més ens agrada, conèixer, 
xafardejar, compartir, construir, aprendre, 
riure i gaudir del dia a dia.
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EL ÉXITO ESCOLAR
Hace ya tres años que des-
cubrí un mundo maravilloso, 
donde enseñar es aprender 
de los demás.

Donde se respetan los tiem-
pos de aprendizajes de cada 
uno de los alumnos. Y don-
de el maestro es el que ayu-
da y camina junto a su alum-
no durante su formación.

Este pensamiento surgió 
después de pasar un día en-
tero en las jornadas de puer-
tas abiertas de El Brot.

El contacto con vuestro cen-
tro surge de la necesidad de 
crear ese mismo proyecto 
en Valencia.

Recuerdo que cuando nos 
íbamos acercando al centro ya se veía de 
otra forma y nos llamó la atención que los 
alumnos estaban a la entrada con unas car-
petas. Entramos y nos recibisteis con una 
encuesta, luego pasasteis a enseñarnos las 
instalaciones y las aulas; cada grupo la suya 
y dentro de cada aula, cada uno de voso-
tros nos contaba lo que había realizado y 
nos exponíais el trabajo. Cada uno de vos-
otros sabia su sitio lo que tenía que hacer, 
explicar, colocar...

¡Me asombre! Y pensé “qué bien se traba-
ja en grupo; han divido tareas, planificado, 
trabajado y participado cada uno desde sus 
posibilidades.”

Qué envidia sana me daba ver lo bien que 
iba todo. Me llamó la atención como vues-

tros alumnos de forma espontánea nos ex-
plicaban que allí podían trabajar sin el hán-
dicap de sus dificultades y llegar a conseguir 
el currículo por un camino diferente donde 
los tiempos y asignaturas están dentro del 
centro de interés.

A la vuelta todavía se acentuaron más las 
ganas de poder hacer un centro en Valen-
cia, pero las trabas son muchas, aun así, no 
cejamos en la posibilidad de conseguirlo.

Animo a todo el mundo que acuda y que 
salgan de allí tan emocionados y esperan-
zados como lo hicimos nosotros. Seguimos 
esperando que surja un proyecto tan mara-
villoso como el vuestro.

Daros las gracias por el trabajo tan maravillo-
so que hacéis y animaros a no rendiros nunca.

Directora pedagógica de CADEA
(Centro de Atención a las Dificultades Específicas de Aprendizaje)

Maria Asunción Ponce Vidal
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Conocer El Brot ha supuesto un antes y un 
después para mí. No tengo un hijo diagnos-
ticado con dislexia o TDAH y por eso he po-
dido darme cuenta de mi ignorancia y de la 
sociedad en general sobre esos temas. Me ha 
permitido ser consciente de las limitaciones 
del sistema educativo actual y de lo nada pre-
parado que está para atender a niños con es-
tas características. He tenido la suerte de co-

nocer a unas personas totalmente entregadas 
a esos niños desde la dirección y el profeso-
rado, unas personas que te enamoran con 
su discurso y su entrega. Pero sobretodo, me 
ha permitido conocer a unos niños encan-
tados de demostrar todas sus capacidades, 
superándose todos los días, con unos sueños 
muy reales que, gracias a El Brot pueden con-
vertir en realidad.

Consultora
Zaragoza

Conchita Negueruela
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VEU DE PARES
“Nervis”, “preparació”, “poc dormir”, “ganes 
que passi”...  Són paraules que aquests dies 
es senten dir als nanos els dies previs a l’es-
cola oberta. Sempre és pels principis del 
març que l’escola es prepara per viure un 
cap de setmana intens.

He perdut el compte de quantes escoles 
obertes he assistit, però sempre hi ha les 
ganes de veure què preparen les diferents 
classes, malauradament no puc anar a totes 
les classes, però sí procuro anar a les con-
ferències, allà és on es veu com s’entreguen 
i com han planificat el treball; allà es refle-
xa en les cares la “por” per exposar davant 
les famílies (suposo que a mi em passaria el 
mateix).

És una gran oportunitat per veure l’interior 
de l’escola. Pots descobrir la resta de clas-
ses i alguna que altre sorpresa, és el que té 
de màgic també l’escola.

De cara al pati i a l’hort, també cal valorar 
l’esforç per a què puguem gaudir del que 
està plantat, encara que jo personalment no 
he pogut provar cap de les “delicatessen”.

Després no ens podem perdre la ràdio, no 
sé com s’ho fan però a última hora surt, el 
més divertit són els moments previs, quan 
les cares de preocupació i les gotes de suor 
cauen per  les cares del que l’organitzen.

Un dels aspectes que també em sorpre-
nen es veure com ex alumnes, ex famílies 
de l’escola i gent implicada indirectament, 
també venen any rere any a visitar l’escola.

Cal a dir que representa un gran esforç no 
només pels alumnes, sinó pel cos docent, 
cal no oblidar que darrere de les exposici-

ons, xerrades, confe-
rències, hi ha un tre-
ball generós que això 
no es veu, però que es 
pot apreciar clarament. 
Tanmateix, des de fa 
relativament poc anys, 
tots gaudeixen d’un 
merescut dia de festa 
el dilluns següent al de 
l’escola oberta.

Val la pena assistir-hi, 
val la pena anar i viu-
re l’escola oberta, es 
mereixen que hi anem 
i que valorem la feina 
ben feta. Amb la nostra 
presència fem encara 

més gran l’escola oberta. A mi personal-
ment al meu fill li queden poques escoles 
obertes actives, però estic convençut que 
tan ell com jo hi tornarem.

Daniel Arcusa
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Escribimos estas líneas como padres de la escola El Brot porque sentimos la necesi-
dad de daros las gracias a todas las personas, que desde hace unos años y desde la 
Escola El Brot forman parte de la vida educativa de nuestra hija y, por qué no decirlo, 
de nuestra familia.

Os damos las gracias por cómo le brillan los ojos cuando sale de la escuela y nos 
explica y nos cuenta las cosas que ha aprendido durante el día. Os damos las gracias 
por las ganas de aprender que despertáis en ella. 

Gracias por hacerle sentir que forma parte del mundo, que no es diferente pero que 
a la vez es única.

En la Escola El Brot ha encontrado la alegría que fue perdiendo por el camino en los 
primeros años de vida escolar, ha encontrado amigos….

En fin, ahora entendemos el verdadero significado del nombre Escola El Brot. Nunca 
el nombre de un colegio ha estado tan bien escogido. Cada día hacéis que broten 
los talentos y las capacidades que nuestra hija lleva dentro.

Gracias.

Família Esteva Rodríguez

La primera vez que oímos hablar de El Brot nuestro hijo tenía 6 años y vivíamos en 
el Caribe. Algo que imagino era intuición nos dijo “ese es”. Cuatro años y siete mil 
kilómetros después, habiendo cambiado las palmeras por los pinos mediterráneos 
y el inglés criollo por el catalán, pensamos que fue sin duda la mejor decisión que 
hemos tomado. El Brot ha sido y es un oasis donde nuestro hijo puede ser él y crecer 
en todo su potencial, donde nos sentimos comprendidos como padres. Es mucho 
más que una escuela, es parte de nuestra familia. Como me prometieron, El Brot nos 
ha devuelto la sonrisa.

Família Sánchez Landa
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ELS ALUMNES 
TAMBÉ HI SÓN

El funcionament d’aquesta escola 
m’ajuda a entendre millor les coses, 
des de com treballar l’hort a tenir 
petits projectes que et motiven i et 
fan tirar endavant. També els pro-
fessors t’ajuden a créixer acadèmi-
cament i com a persona.

L’avantatge de ser pocs a classe és 
que ens coneixem entre tots i ente-
nem els nostres problemes i treba-
llem junts per solucionar-los.

Jo des de el primer moment que 
vaig arribar vaig notar un canvi bru-
tal i em vaig adonar que podia fer 
tot el que em plantegés. 

Llavors crec que quan surti d’aquí 
podré complir tots els meus somnis 
que tinc proposats i seguiré lluitant.

Bernat | 4t ESO

CP Atenció a l’alumnat, és una for-
mació que et permet atendre la 
concepció de les necessitats edu-
catives especials i que està dirigit 
per a un alumnat amb problemes 
auditius, cognitius, motors i visuals.

La meva presa de decisió per fer 
aquest CP, va ser per poder aju-
dar a nens i a nenes que hagues-
sin passat una mala experiència en 
l’escola, com jo la vaig passar per 
culpa de la dislèxia que tinc des de 
fa 42 anys. Anys enrere jo era una 
adolescent que tenia l’autoestima 
molt baixa com a conseqüència 
del sistema educatiu convencional 
d’aquells moments. En l’escola El 
Brot, a la que vaig entrar-hi quan te-
nia 13 anys, em van ajudar a poten-
ciar els meus valors com a persona. 
Gràcies a la meva experiència per-
sonal em veig capacitada per poder 
ajudar aquests infants.

En conclusió, em veig amb l’obli-
gació de què cap nen passi per 
cap fracàs escolar i que pensi que 
no serveix per res en aquesta vida, 
com a mi m’ho van fer creure quan 
em van detectar aquest problema 
cognitiu, que tenia i encara seguei-
xo tenint, però no m’impedeix fi-
car-me en aquest projecte educatiu 
nou que estic realitzant. 

Amb esforç i constància podem ar-
ribar a ser el que vulguem ser a la 
vida.

Silvia Mogedas Megias
Ex-alumna de la primera promoció
de l’escola

Aquesta escola està bé perquè l’en-
senyament és diferent a altres esco-
les. Al ser menys alumnes a la clas-
se poden donar-te una atenció més 
individualitzada, i llavors et poden 
ajudar més en tot allò que et costa. 
A l’últim curs t’orienten per veure 
que faràs quan surtis. T’ajuden molt 
també a nivell personal, com a per-
sona, sobre que és el respecte. 

He millorat molt des de que vaig ar-
ribar a aquest cole. Primer em cos-
taven moltes coses, ara ja no tantes. 
M’han ajudat a agafar seguretat i em 
trobo molt tranquil alhora d’anar al 
cole.

Javi | 4t ESO
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ADÉU MARIA!

LA SRA. ANA S’HA JUBILAT

NOTÍCIES

El 20 de novembre de 2017 ens va deixar la Maria Fanés, patrona 
de la Fundació pedagògica El Brot des de la seva creació. El seu 
compromís amb el projecte educatiu del Brot és una faceta d’una 
vida sencera dedicada a l’educació. La seva va ser una vocació 
precoç: ja amb 18 anys va animar un grup de noies de la seva ge-
neració a crear un agrupament, el primer a Sant Feliu de Llobregat 
des de la Guerra Civil, un projecte educatiu que encara funciona. 
Va ser també una vocació duradora: després de jubilar-se, va se-
guir donant cursos i xerrades per tota Catalunya, en aquest cas 
sobre la seva darrera gran passió, la musicoteràpia.

Però la seva contribució la va fer, sobretot, en la seva feina de professora de Química a l’Ins-
titut de Batxillerat de Sant Feliu de Llobregat.  A banda de la seva tasca educadora de genera-
cions senceres d’estudiants, va estudiar amb interès la didàctica de les Ciències, i la va posar 
en pràctica a l’Institut. Va dedicar estius a les ‘Trobades amb la Ciència’ organitzades per la 
Generalitat de Catalunya, mirant de despertar joves vocacions científiques catalanes. I fins i 
tot va ser co-autora del llibre ‘¿Eso es Química?’, on plasmà la seva tenaç tasca pedagògica 
per demostrar la rellevància de saber química per entendre fenòmens fonamentals de la 
nostra vida quotidiana.

Jordi Vaquer Fanés

La nostra cuinera de sempre, després de 25 
anys de fer els millors brous i pollastres ros-
tits del món, s’ha jubilat.

Va entrar al Brot com a mare d’un nen de re-
educació a Sant Feliu de Llobregat, l’Eduard, 
el matriculat n 1 de la futura escola que ara 
tenim i va passar a ser la nostra cuinera que 
ha vist 3 edificis, 3 cuines i ha viscut moltes 
hores, il·lusions i penúries amb l’escola. 

Vàrem fer-li un sopar de comiat i en aquest 
cas si que ben bé podem dir que va sortir 
de l’escola trepitjant catifa vermella, com els 
grans triomfadors. Ana fins sempre.
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