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1

olem començar el primer número d’aquest 
any 2011 informant-vos d’un canvi en la pe-
riodicitat de la nostra revista que ens satisfà 
especialment: Educat. Revista de Psicope-

dagogia  passa de ser una revista trimestral a bimen-
sual, exceptuant els mesos de juliol i agost. El motiu 
d’aquest canvi és agilitzar la publicació d’articles i 
mantenir un contacte més freqüent amb vosaltres, 
els nostres lectors. D’aquesta manera varia també la 
subscripció anual, que passa de tres números a cinc 
números l’any.

També us informem que hem redissenyat la nostra 
web www.educat.cat, i tots els centres educatius de 
Catalunya a més dels nostres subscriptors tindran 
accés a tots els números editats d’Educat mitjançant 
unes claus d’usuari. Per formalitzar-ho, us animem a 
entrar i omplir el petit formulari per sol·licitar l’accés.

Comencem aquest sisè número amb un article sobre 
les ponències que van tenir lloc a les II Jornades Pris-
Ma, realitzades el novembre. Continuem amb un arti-
cle de l’Eulàlia Ruiz Farré que ens planteja el TDAH des 
de la vessant psicològica. En Josep Artigas, neuròleg i 
director del centre Psyncron ens apropa a la dislèxia,  
tema que va tractar també a les Jornades. La Mati 
Molinero ens fa adonar de la importància de la imatge 
com a recurs de suport en les sessions logopèdiques i 
en Josep Rubiol ens planteja l’ús de material de rebuig 
com a recurs didàctic. En Mario González Jorge ens 
descriu el procés d’intervenció docent professional i a 
Laboratori ens acostem a una experiència que ens ha 
emocionat per la seva originalitat  duta a terme entre 
l’Escola Bressol Espígol i l’Institut Nicolau Copèrnic de 
Terrassa. La Sandra Gallardo ens acosta a la Finestra 
amb un article sobre l’Educació Física, una àrea de 
vital importància en el desenvolupament de les com-
petències bàsiques de l’alumnat. En aquest número 
entrevistem l’Encarna Pérez, logopeda i co-directora 
del Centre Psicopedagògic Santa Eulàlia.

Com sempre, us animem a enviar-nos els vostres ar-
ticles a educat@prisma.cat  i us desitgem una bona i 
gratificant lectura.
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