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editorial

1

ncetem aquest setè número d’Educat amb 
un seguit de propostes entorn de l’àmbit 
educatiu que esperem que trobeu interes-
sants. La psicoanalista Eva Font ens fami-

liaritza amb el món de l’Acompanyament Terapèutic 
a la secció de Psicologia. Continuem amb un article 
molt interessant de l’Encarna Vallespí, que ens descriu 
els sistemes de representació sensorial i el seu ús en 
l’aprenentatge. La Maria Fernanda Lara desenvolupa 
en el seu article el tema que va tractar dins les II Jor-
nades PrisMa: l’anàlisi de les dificultats de la lectura a 
partir dels models evolutius causals. 

De la mà de dos educadors de l’Agència Catalana de 
Consum (ACC), la Yesica Peregrina i en Salvador Vicia-
na, ens arriba un interessant article sobre la relació 
dels joves amb els diners, tot un estudi sobre els re-
cursos econòmics dels joves. 

A la secció Laboratori us trobareu una experiència de 
tutoria individualitzada aplicada a l’ESO, duta a ter-
me pels docents del Departament d’Orientació del 
Col·legi Santíssima Trinitat de Barcelona. Des del De-
partament de Psicologia de la Salut de la UAB, l’Anna 
Muro i la Montserrat Gomà ens apropen a les diverses 
possibilitats que té l’aplicació de la plataforma Moodle 
en entorns educatius.

En aquesta revista entrevistem l’Àngel Guirado, mes-
tre, doctor en Psicologia i Inspector del Departament 
d’Ensenyament, a més d’especialista en Altes Capaci-
tats, Sobredotació i Talents.

Us convidem a participar en la creació d’Educat fent-
nos arribar els vostres articles per ser publicats, en-
viant un correu electrònic a educat@prisma.cat. 
Qualsevol proposta que ens ajudi a millorar la nostra 
revista serà benvinguda.

Us recordem que els centres educatius tenen accés 
gratuït al nostre web www.educat.cat omplint un 
breu formulari des d’on podreu accedir al contingut de 
tots els números editats de la nostra revista. Els que 
vulgueu rebre-la en format paper, podeu subscriure-
us també des de la mateixa web, tant si sou un centre 
com si sou una persona interessada en la subscripció. 

Ara sí, us deixem amb Educat. Bona lectura!
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