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a el tenim aquí! El segon número d’Educat. Revis-
ta de psicopedagogia, que arriba després d’una 
petita pausa durant l’estiu, ja que els principals 
destinataris d’Educat, els centres educatius, du-

rant el trimestre corresponent a l’estiu, van ser de va-
cances i per tant la revista també va anar a estiuejar. 

Aquest segon número és especial per nosaltres, pel fet 
que coincideix amb el primer aniversari de la nostra edi-
torial, PrisMa Edicions Psicopedagògiques, que va néixer 
el mes d’octubre de 2008, el primer producte de la qual 
ha estat aquesta revista.

Gràcies a totes les persones que ens heu fet arribar 
mostres d’agraïment per haver-vos enviat la primera 
revista, gest que continuarem fent, i també per felicitar-
nos pel resultat obtingut, que cada vegada esperem mi-
llorar més. 

En aquesta segona entrega trobareu articles que do-
nen a conèixer la importància dels contes com a eina de 
comprensió social, la importància d’una lectura sense 
pressions, el risc en el consum de cànnabis entre adoles-
cents, com poden sentir-se els infants adoptats i llegir 
una entrevista a Xavier Besalú (professor del Departa-
ment de Pedagogia de la Universitat de Girona), entre 
d’altres articles. 

Aprofitem aquesta editorial per recordar-vos que qual-
sevol aportació o suggeriment que ens permeti millorar 
la publicació per fer-la més al vostre gust, seran benvin-
guts. 

Igualment dir-vos que podeu col·laborar a la revista 
fent-nos arribar articles per a ser publicats o anunciar-
vos-hi. 

Presentat aquest segon número, ara toca girar pàgina i 
començar-la a llegir!

Bona lectura!

Equip de Redacció de PrisMa
www.educat.cat 

edicions@prisma.cat 

AGENDA

4

2

14

16

40

41

42

44

8

10

18

22

24

28

34

32

36

J


