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mb aquest quart número volem compar-
tir amb tots vosaltres la nostra satisfacció 
pel fet que ja fa un any que vam endegar 
aquest projecte editorial. Han estat molts els 
col·laboradors tant externs com interns a la 

nostra entitat que han fet i fan possible que Educat con-
tinuï. Per tant volem agrair-los a totes elles i ells el seu 
interès i esforç en fer d’Educat el que és ara. 

A dintre d’aquestes pàgines trobareu articles enfocats a 
la millora educativa dels infants, com ara l’escolta activa, 
articles sobre la importància del joc infantil: el treball per 
racons i el joc com a potenciador de les intel·ligències 
múltiples, així com també articles de caire pràctic sobre 
l’aplicació de recursos a les aules, com ara Recursos TIC 
per l’any de la biodiversitat. 

Volem remarcar l’interès dels articles d’investigació Quan 
el llenguatge dificulta l’escolaritat de l’Encarna Pérez, i 
Orígens del coneixement i la intel·ligència, de l’Àngel Gui-
rado, ambdós professionals de reconegut prestigi dins el 
món educatiu que van participar a les Jornades PrisMa 
2009.

En Rafel Bisquerra, catedràtic de la Universitat de Barce-
lona, és el protagonista de l’entrevista d’aquest número, 
en el què ens parla d’educació emocional. Com sempre, 
trobareu les nostres seccions fixes Fent història, i les 
nostres recomanacions de lectures i pel·lícules.

Volem recordar-vos que Educat arriba gratuïtament a 
tots els centres d’ensenyament de Catalunya, tant pú-
blics com privats, així com als diferents col·legis profes-
sionals entorn del món de l’educació. És per aquesta raó 
que us adjuntem en cada exemplar un cartell dels cursos 
d’estiu 2010, d’interès per als professionals d’aquests 
centres, amb la novetat de dos cursos nous: Les Dificul-
tats d’Aprenentatge de les Matemàtiques i El Dibuix de 
la Família com a Recurs Diagnòstic, i una ampliació de 
continguts del curs El Dibuix Infantil com a Eina Diagnòs-
tica, que passa de mensual a bimensual, ampliació dema-
nada pels participants en aquest curs a causa de l’elevat 
grau d’interès que desperta mes rere mes.

Finalment, volem agrair-vos a vosaltres, les lectores i lec-
tors d’Educat, l’interès mostrat per la nostra publicació 
esperant que les següents pàgines continuïn sent del 
vostre  grat.
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