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eniu a les vostres mans la primera edició d’Educat. Revis-
ta de psicopedagogia, publicada per PrisMa Edicions Psi-
copedagògiques, un nou segell editorial nascut el passat 
mes d’octubre de 2008. L’editorial és una activitat més 
de les que realitza l’Associació per al Desenvolupament 

Infantil i Familiar Prisma, en funcionament des del mes de març 
de 2003, dedicada a l’atenció psicopedagògica a infants i famílies, 
i també a la formació virtual en temes de psicologia i psicopeda-
gogia. 

En aquesta primera edició, que arriba fresca com les flors que flo-
reixen durant la primavera, hi trobareu diferents articles redac-
tats per alguns dels professionals de l’Associació PrisMa, així com 
també d’altres fruit de col·laboracions externes a l’entitat. Aquest 
primer trimestre de vida de la revista, podreu llegir sobre el tras-
torn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), tan 
en boca de tothom últimament; reflexionar sobre el fet de si per 
llegir bé cal llegir molt; conèixer propostes sobre com millorar la 
tasca docent davant el desemparament infantil o descobrir algu-
nes pautes per equilibrar les emocions i la raó, entre altres temes. 

El nostre objectiu és que aquesta revista sigui un referent per als 
docents i per als professionals i futurs professionals de la psicolo-
gia, la psicopedagogia i disciplines afins, vinculats al món educatiu, 
que desitgin ampliar la seva formació o reafirmar coneixements, 
i fer-ho en llengua catalana. D’aquí el nom de la nostra revista, 
“Edu”, perquè es tracta d’una revista orientada a l’àmbit educatiu, 
i “cat”, perquè ho fem en llengua catalana. 

Aquesta voluntat de ser una revista de referència ens fa tenir 
especialment en compte els nostres lectors objectius. Per això, 
agrairem totes les aportacions i els suggeriments que ens feu arri-
bar, per millorar en cada nova revista i fer-la més vostra. També 
volem donar-vos espai per expressar-vos com a professionals a 
les pàgines de la nostra revista i, per tant, valorarem les propos-
tes d’articles que ens feu arribar. Volem feedback dels lectors 
d’Educat!

I com que volem arribar al major nombre possible de professio-
nals, ja des de la primera publicació, fem arribar gratuïtament la 
revista a les llars d’infants, els CEIP, els IES i les universitats de Ca-
talunya, així com també als col·legis professionals catalans i a les 
principals biblioteques. Assumim aquest esforç per complir amb la 
nostra intenció; per la qual cosa, esperem poder comptar amb el 
suport d’entitats públiques, empreses privades i professionals que 
es vulguin sumar al nostre projecte. A més, la nostra revista es po-
drà descarregar gratuïtament des de la pàgina web www.educat.
cat  i es podrà adquirir en suport paper subscrivint-s’hi. 

Esperant que gaudiu d’aquesta primera revista i de les següents, 
us agraïm l’acollida que n’heu fet només llegint ja aquesta editorial 
i us animem a seguir amb la curiositat que us ha portat a fer la lec-
tura d’aquestes línies, per continuar descobrint les altres pàgines 
que componen aquesta publicació!

Equip de Redacció de PrisMa
www.educat.cat 

edicions@prisma.cat 
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