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eniu a les vostres mans el cinquè número 
d’Educat i últim número d’aquest any, on 
us informem d’un esdeveniment que ens 
il·lusiona especialment: la celebració els dies 
12 i 13 de novembre de les II Jornades PrisMa: 

Les Dificultats de la Lectoescriptura a Girona. Dedicades 
específicament a la detecció, diagnòstic i intervenció de 
les TEL, comptaran amb la participació com a ponents de 
l’Ana Teberosky, en Josetxu Orrantia, la Maria Llorente 
Comí i l’Eduardo Herrera, entre altres.

En aquest número posem un especial èmfasi en els cen-
tres escolars, amb tres visions sobre el tema des de dife-
rents perspectives. A Laboratori la Mercè Traveset ens 
proposa un model de centre sistèmic, com a gestió de 
centre; a La Finestra en Mario González Jorge ens parla 
del paper de les famílies dins l’escola, i a la secció Educa-
ció en Miquel Àngel Comas tracta de la creació de siste-
mes educatius competencials.

Altres temes ens els proposen  la Victòria Pérez, que  
aborda el tema de l’alumnat afectat per la síndro-
me d’Asperger i en Jesús Valero, que ens dóna un cop 
d’atenció amb els infants amb pèrdues auditives lleus i la 
seva implicació a l’aula. Jugarem amb la sonoritat del lle-
guatge de la mà de la Montse Abril i l’entrevista d’aquest 
número està dedicada a l’Albert Serrat, docent i forma-
dor de professorat especialitzat en la PNL i la seva aplica-
ció a l’ensenyament. 

Per últim, en Jaume Centelles ens recomanarà la lectura 
del llibre d’en Jaume Cela i Juli Palou, Va de mestres, i la 
secció Fent història està dedicada a Paulo Freire.

De la mateixa manera que en altres ocasions, us con-
videm a col·laborar amb l’aportació d’articles, de ben 
segur que la vostra experiència com a docents o com a 
professionals del desenvolupament infantil i juvenil en-
riquirà els continguts de la nostra publicació. Els podeu 
enviar a educat@prisma.cat. 

Esperem que la lectura d’Educat us sigui profitosa i inte-
ressant.
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