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ny nou, número nou! I ja anem pel tercer.

Encetem aquest tercer número amb el re-
sum d’un esdeveniment del que estem es-

pecialment orgullosos, i que volem compartir amb tots 
vosaltres, la celebració de les primeres Jornades PrisMa 
sobre Les Dificultats d’Aprenentatge a l’Aula el passat 
novembre a Girona, que va comptar amb un centenar 
d’assistents, i en les que professionals de rellevància dels 
camps de l’aprenentatge i la salut infantil i juvenil van ex-
posar alguns dels trastorns més prevalents entre aquesta 
població afectant la vida escolar i social d’aquests.

També podrem trobar articles que ens convidaran a la re-
flexió sobre diferents temes i àmbits relacionats tant amb 
els alumnes com amb els docents, com ara els factors de 
risc de la conducta suïcida en adolescents, l’afrontament 
de conductes disruptives en l’àmbit escolar, la incidència 
en el món docent de la PNL, la gestió del temps i la seva 
consideració a l’escola i la manca de temps lliure que pa-
teixen els nens i nenes de Primària, entre altres articles.

Entrevistem la Maria Antònia Canals, mestra de mestres i 
directora del Gabinet de Materials i de Recerca per la Ma-
temàtica a l’Escola (GAMAR). 

La part monogràfica de la nostra revista, “La finestra”, 
està dedicada als joves i als riscos que enfronten en aques-
ta, la nostra societat, on el sistema educatiu i la família te-
nen un paper crucial.

Us convidem a participar en la creació d’Educat fent-nos 
arribar articles per a ser publicats, enviant un correu elec-
trònic a edicions@prisma.cat.  Volem aprofitar l’ocasió 
per dir-vos que qualsevol proposta que ens ajudi a millorar 
aquesta publicació serà benvinguda.

No volem acabar aquest editorial sense agrair les 
col·laboracions externes dels professionals aconseguint 
que aquesta tercera edició d’Educat sigui una realitat. Us  
deixem aquest número a les vostres mans, esperant que 
us sigui útil i profitós.

Bona lectura!

Equip de Redacció de PrisMa
www.educat.cat

edicions@prisma.cat
educat@prisma.cat
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