Com
El p
roje
pro
c
ÍND
te d
fa p
e ed
m
EX
rese
uca
ís a
nt a
t
fide
i
u
m
trav
del
l de
b l’e
gru
l no
és d
p
e
s
duc
t
S
l
r
’
M
la p
edit
e co
, qu
mpr
oria
ara
ació
e
a Ca
ula
l CR
omí
acom
e
talu
s pe
UÏL
duc
pan
r l’e
ar?
nya
LA,
del
duc
Qui
é
es
món yar els
s
u
a
nes
n re
ció.
infa
, d’e
o
flex
Com
rien
nts
lls m
en e
taci
ente
atei
l
o
nem
enfo
xos
seu
ns s
proc
egui
i de
cam
ls al
m
ent
é
sd
p
tres
edu
? Qu e descob er
cati
u en
erta
i
cada n és el n
Al llar
ostr
etap
g de la
e
interve
a
E
e
l
scol
nció ed
n
o
s
a
t
ucativa
manera
re mod
r?
tractem
de sent
e
l
ir, d’ac
d
d
e perso
e perfil
tuar i d
ar un m
na
’afront
o
d
el de pe
ar la v
20
r
i
s
da. Qu
ona am
desenv
ins sign
b
u
n
olupar
a
es d’ide
entorn
ntitat v
del nos
Una pe
olem
tre pro
rsona q
jecte ed
Una pe
ue viu,
ucatiu?
rsona o
desenv
berta a
olupa
i integ
la trob
ra les s
ada
Una pe
e
v
es emo
Una pe
rsona l
c
ions
rsona c
liure i
respon
onscie
n
s
able
t de la
Una pe
seva fr
rsona o
a
g
i
litat
berta a
Una pe
l trasce
rsona a
Una pe
n
d
ent
rrelada
rsona o
a la his
berta a
tòria
una so
Una pe
cietat p
Una pe
Una pe
rsona a
lural
rsona e
rsona c
mb sen
speran
ompro
tit críti
çada
mesa a
c i con
sciènci
mb la
justícia
a mora
l
i els dr
Una pe
ets hum
rsona s
ans
ociable
i comp
assiva
Els nostres eixos d’actuació 52
Quins criteris han de governar la intervenció educativa, imprescindible per al
creixement integral de l’alumne? Com animar-lo, impulsar-lo i acompanyar-lo
perquè desenvolupi el seu potencial? Com educar-lo per a la vida?
Apostem per la dignitat de la persona
Creiem que la diversitat enriqueix
Defensem una educació integral
Promovem en els infants el desig de saber
Impulsem l’aprenentatge continu
Fomentem «aprendre a ser» i «aprendre a conviure»
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Compromís amb l’educació
“Comprendre les coses que
tenim a prop és la millor
preparació per entendre
les que tenim més enllà.”
HIPÀTIA D’ALEXANDRIA

El projecte educatiu de Cruïlla
Parlar de projecte educatiu és parlar més de llavors que no pas
de fruits, més de sembrar més que no pas de recollir; és traçar
un rumb i començar a caminar. Com a educadors, acollim un
infant i, durant una sèrie d’anys, l’acompanyen en el seu
creixement en totes les facetes com a persona; el guiem i el
nodrim. Educar comporta conduir des de fora per deixar
néixer tot el que la persona porta dins. Educar significa
intervenir positivament, des de l’autoritat moral del mestre,
per fer créixer.
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Educar ho és tot
Guiar, nodrir, alimentar, fer créixer són termes que expressen
el significat profund de la paraula educar. Darrere la paraula
educació sempre hi ha entrega i generositat. Darrere la paraula
educació sempre hi ha sempre mestres als quals ens lliguen els
records de la infància. Recordem aquests mestres com unes
persones que ens comprenien, que es donaven amb
entusiasme, que eren pacients i bondadoses. No recordem tant
el que apreníem sinó com ho apreníem. I allò que ha deixat en
nosaltres una empremta més profunda és que ens
consideraven i ens tractaven com a persones, que ens volien tal
com érem.
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En l’Educació Infantil el paper de l’educador té, potser, més
pes perquè en aquesta edat els infants són més dependents. La
pauta d’actuació ho faig jo com a professor-ho fem tots dos-ho fas
tu sol és un mètode eficaç per aconseguir un bon aprenentatge.
L’infant se sent molt satisfet de poder fer les coses per ell
mateix i per a un educador és molt gratificant veure el progrés
de l’alumne. L’educador sap que les possibilitats maduratives,
la motivació i el ritme d’aprenentatge varien en cada infant.
Per tant, les metes que es poden marcar per a cada infant han
de ser també diferents.
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En l’Educació Primària l’infant consolida la pròpia identitat,
i pren consciència de les seves capacitats i limitacions. La
valoració que l’infant fa d’ell mateix és el motor del propi
comportament i de l’aprenentatge. L’educador li transmet
confiança i seguretat emocional, que són la base de la pròpia
autoestima. En un context d’afecte i consideració, els reptes,
els esforços, les normes i les exigències que tot aprenentatge
comporta adquireixen un valor educatiu positiu. Un infant que
se sent estimat aprèn i aprèn a estimar.
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En l’Educació Secundària els alumnes es troben en un
procés de canvi vers la maduresa. Comencen a tenir idees
pròpies, però els cal el reforç d’aquells que són com ells, per
això els amics tenen gran importància. En aquesta etapa els
educadors han d’oferir elements de raonament perquè els
alumnes aprenguin a analitzar, criticar de manera constructiva
i discernir. Aquest procés culmina en el Batxillerat, moment
educatiu durant el qual l’alumne madura, identifica quines són
les seves preferències i troba el propi camí.
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El nostre model de persona
“És bo donar quan ens ho
demanen, però val més donar
quan no ens ho demanen,
perquè significa que
comprenem els altres.”
KHALIL GIBRAN

El nostre compromís
Treballar per a l’educació ens permet intervenir directament
en una tasca tan apassionant i compromesa com és
acompanyar els infants en el seu procés de descobriment del
món, d’ells mateixos i dels altres, alhora que tractem de
contribuir que desenvolupin les seves capacitats personals
per assolir la felicitat i la dignitat a què aspira tot ésser
humà.
Això no vol dir, per descomptat, que busquem alumnes
uniformes. Cada persona ha de seguir el seu propi camí,
però pensem que educar és oferir, per mitjà del procés
d’aprenentatge, un conjunt com més ampli millor d’aquells
valors que entenem que calen per enriquir la personalitat de
l’alumne i per facilitar-li l’accés a tot allò que és bo, bell, just
i veritable.

24

Quin model de persona tractem de desenvolupar per
mitjà del nostre projecte educatiu?
No construïm des del no-res. Darrere de cada decisió que
prenem, de cada suggeriment didàctic, de cada dibuix, de cada
missatge, hi ha la mateixa intenció: perfilar un model de
persona amb determinats signes d’identitat, una manera de
sentir, d’actuar i d’afrontar la vida. És a dir, una persona que
construeix el seu projecte de vida i és capaç de comprometre’s
amb ella mateixa i amb els altres.

26

Una persona oberta al diàleg
Som éssers sociables i per això ens comuniquem per mitjà de
la paraula, del llenguatge verbal, però també per mitjà de
gestos, amb la mirada, el riure...
El llenguatge és el nostre principal instrument de comunicació
gràcies al qual compartim experiències, coneixements,
emocions i projectes. La veritable comunicació significa
connectar amb el món de qui ens parla per tractar de
comprendre’l, sense avaluar, sense jutjar: demana escoltar
l’altra persona i mostrar-se obert a l’intercanvi d’idees, cercant
el que és més bo de cadascú. En el diàleg no s’ha de perdre ni
guanyar; s’ha d’aprendre a reconèixer l’altre. L’objectiu del
diàleg és aprofundir en el coneixement de les persones i del
món.
Per fomentar el diàleg i l’acostament als altres en els nostres
llibres de text aportem recursos per facilitar l’intercanvi
d’idees, i per progressar en l’ús de la llengua oral i escrita,
l’adquisició de vocabulari i la comprensió de textos.
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Una persona que viu, desenvolupa i integra les emocions
La persona té sentiments, s’emociona, no és només un ésser
pensant. Som éssers afectius i el nostre llenguatge és ple de
termes que fan referència a sentiments. En moltes de les grans
decisions de la vida tenen prioritat els sentiments i sense
sentiments no podem parlar de valors.
Molts desequilibris en les relacions humanes tenen l’origen en
una formació que no ha cultivat ni ha canalitzat bé la
intel·ligència emocional. La comprensió i valoració del món
afectiu és imprescindible per al creixement harmònic de la
persona.
És per això que en molts dels nostres llibres de text, sobretot
en Educació Infantil i Primària, la intel·ligència emocional
és l’eix a partir del qual es construeix l’aprenentatge.
A Secundària aquest objectiu es concreta en la inclusió de
continguts puntuals quan els temes tractats es presten a aquest
tipus de reflexió.
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Una persona lliure i responsable
Educar és conduir l’infant pels eixos de la llibertat i de la
responsabilitat per tal d’assolir la maduresa. La llibertat
responsable com a capacitat per triar el que és més bo per a
un mateix i per als altres és un valor que es pot inculcar ja des
de la més tendra infància. Educar en el respecte a unes
normes essencials, autèntiques amb un mateix i amb els
altres.
A l’escola l’infant entra en contacte amb la noció de llibertat,
que el fa descobrir el que és bo, enfront d’allò que no ho és
perquè fa mal a l’altre. La llibertat com a valor suposa un
creixement en la capacitat d’adonar-se dels propis actes i de
donar-ne compte.
En els textos dels primers nivells educatius aquest concepte
es transmet gràcies al fet de fomentar petites accions que
afavoreixen la capacitat d’elecció i el sentit de la
responsabilitat. En nivells superiors s’aprofundeix més en el
propi concepte de llibertat des de la història, la filosofia, la
religió i l’ètica.
32

Una persona conscient de la seva fragilitat
El sofriment és inevitable i qui ho negui o ho plantegi com
una cosa trivial s’oblida d’una dimensió educativa molt
important. Infants i joves han d’arribar a ser persones capaces
d’afrontar la frustració i el dolor propi i el dels altres des de la
naturalitat i la serenitat.
Ajudar els infants a comprendre’s i a commoure’s, a sentir-se
solidaris amb les injustícies que provoquen dolor i a acceptar
les pròpies limitacions és un aprenentatge valuós. Educar és
presentar als alumnes la realitat amb les llums i les ombres i
animar-los a ser elements actius de canvi des d’una actitud
realista i positiva.
En els llibres de text abordem sovint el dolor i el sofriment des
de perspectives diferents. Parlem dels grans mals que afecten i
han afectat la humanitat, de la mort com a conseqüència de
guerres i malalties, de tota mena de violència; però parlem
també de comportaments de misericòrdia i de justícia davant
de tot això. Creiem que en una educació per a la vida aquesta
classe de reflexions hi han de ser presents.
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Una persona oberta al transcendent
La cultura en la qual es desenvolupa la infància té gran
influència en la persona perquè li ofereix creences, ritus,
celebracions, relats que la posen en contacte amb la realitat.
D’aquesta manera sorgeixen interrogants que, al llarg del
temps, es van concretant en les preguntes més profundes que
l’ésser humà es formula i la resposta de les quals determinarà
el sentit i les opcions que li marcaran la vida.
La persona sent, des dels primers anys de la vida, la necessitat
de resposta a misteris que no sap explicar: el misteri de la vida,
de la bellesa, del sagrat. L’educació no pot obviar la dimensió
transcendent de l’ésser humà, en la qual cap una experiència
alliberadora i humanitzadora de Déu, que es manifestarà en
un compromís actiu en la construcció d’un món millor.
Per això en els nostres textos procurem educar en la
imaginació creadora, la curiositat, la comunicació de dubtes i
preocupacions. Facilitem espais per a l’intercanvi d’idees, el
debat sobre problemes humans. Tot plegat prepara la persona
per interrogar-se sobre el sentit de la vida i a trobar-hi
respostes, incloent-hi la religiosa.
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Una persona arrelada a la història
La vida humana es desenvolupa en un espai i un temps. En
l’àmbit personal la nostra experiència vital no es compon
només del present, sinó també d’experiències i records que
conformen el nostre patrimoni personal i determinen la
nostra identitat. I també de la consciència de futur, que amplia
els horitzons personals, fa possible l’espera i l’esperança i
permet fer projectes.
Les nostres propostes didàctiques aporten una dimensió
universal integrada en cada cultura local, perquè entenem que
el germen d’aquest fet universal en el qual tota la humanitat es
pot trobar rau en el fet particular. Però a l’aula i a la vida
trobem persones amb un patrimoni històric i cultural diferent,
i cal un esforç decidit per entendre i respectar aquesta
diversitat de passats, que respon a les diferents maneres
d’abordar, en cada poble i en cada època, els grans interrogants
de l’ésser humà.
Així la història es converteix, de veritat, en mestra de la vida.
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Una persona oberta a una societat plural
Formem part d’una comunitat amb un passat compartit, una
cultura, una història, una llengua, unes tradicions. És la nostra
manera particular de ser membres de la humanitat, que és
culturalment plural. L’actual procés de globalització comporta
una transformació de les nostres societats nacionals en
pluriculturals i ens demana trobar formes de convivència que
harmonitzin l’àmbit particular amb l’àmbit comú.
Els alumnes disposen avui d’una facilitat d’accés a múltiples
fonts d’informació que els fa, més o menys conscientment,
ciutadans del món. Educar en aquest context significa aportar
claus d’identificació i d’obertura als altres i també de
discerniment i valoració. El sentiment de pertinença crea
seguretat, però ha de despertar actituds de cooperació i
tolerància.
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DES DE LES NOSTRES PROPOSTES DIDÀCTIQUES oferim una
identificació amb la nostra cultura marcada pel respecte
envers aquells que no parlen, no viuen ni pensen com
nosaltres. Plantegem aquest respecte tant pel que fa a les
tradicions i les llengües del nostre país com a les cultures
procedents de diversos indrets del món, que conviuen amb
nosaltres. És imprescindible tenir en compte aquesta realitat,
ja que caminem vers una societat plural i pluricultural i hem
d’educar en la capacitat de viure cordialment en aquesta
realitat.
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Una persona esperançada
Educar en l’esperança és potenciar en infants i joves la
confiança en ells mateixos, acompanyar-los, donar sentit al seu
esforç, els seus èxits, els seus projectes. I és també ajudar-los
a valorar els aspectes positius de l’existència.
No és fàcil suscitar l’esperança en un temps en què la
desorientació, la confusió, els missatges contradictoris i
l’absència de valors es fan patents en la societat. La persona
pateix un gran desconcert i no sap què fer. Les reaccions van
des de les respostes d’angoixa fins a sentiments
d’escepticisme, de fredor o d’ironia davant de fets que passen.
El procés educatiu és un àmbit privilegiat per plantejar
alternatives d’esperança, tant des de la dimensió social com
personal. En aquest sentit nosaltres ens esforcem perquè
l’alumne sigui conscient dels grans progressos de la
humanitat, que no haurien estat possibles sense persones
esperançades i pacients, dedicades plenament a vèncer
obstacles que semblaven insalvables.
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Una persona amb sentit crític i consciència moral
L’ètica i la moral permeten que les persones puguin afrontar
la vida amb altesa de mires, interioritzant uns valors i unes
actituds que permetin construir tant el projecte personal de
vida com el gran projecte ètic de convivència que necessita la
nostra societat.
Els conceptes ètics que són la base dels comportaments
morals exigeixen, per tal de comprendre’ls, una maduresa
intel·lectual pròpia dels alumnes dels cursos avançats. No
obstant això, és possible, ja des de la infància, una
aproximació a través de la valoració d’opcions diferents,
l’anàlisi de comportaments i la capacitat de discerniment.
L’objectiu pretén que la persona sigui capaç de governar-se
ella mateixa, de construir-se el propi projecte de vida i
comprometre-s’hi.
En els nostres textos parlem de valors universals que
impulsen les conductes humanes vers eleccions que
exigeixen un criteri per decidir, molt esforç per fer allò que
cal fer i un coneixement del significat de conceptes com
felicitat, plaer, utilitat, bondat, diàleg i consens.
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Una persona compromesa amb la justícia
i els drets humans
L’assimilació del sentiment de justícia inclou diversos valors
que són la base de la convivència en societat, com ara l’equitat,
la llibertat responsable, el respecte als altres, la defensa dels
més dèbils o la valoració de les diferències.
La Declaració Universal dels Drets Humans, del 1948, marca
una fita encara no superada pel que fa al compromís social de
la comunitat internacional i una proposta d’ètica cívica capaç
d’aglutinar les diferents opcions particulars. Però no sempre es
duu a la pràctica de manera efectiva.
En els nostres llibres presentem accions concretes, com
l’acolliment a la població immigrant, l’acompanyament a
malalts, la integració de les persones discapacitades, actituds
d’empatia envers aquells que pateixen marginació pel fet de
ser diferents. D’aquesta manera volem encoratjar la persona a
sentir-se interpel·lada per les necessitats dels altres i per les
propostes de la societat civil i organitzada.
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Una persona sociable i compassiva
La vida afectiva, l’atenció a l’altre, l’atenció als lligams
familiars i les relacions personals, el compromís, la
generositat, són actituds que fan créixer la persona. Cal insistir
en la importància de la proximitat, la col·laboració, la
disponibilitat i la compassió davant els problemes dels altres.
Són comportaments que contrasten fortament amb la cultura
de l’èxit, la competitivitat i l’hedonisme individualista. Però en
la pràctica existeixen i és fàcil trobar exemples de sociabilitat i
afectivitat que mouen la persona a trencar l’individualisme
imperant.
En les nostres publicacions es presenten opcions i models de
vida en societat marcats per la cooperació, l’acolliment, la
generositat, l’afectivitat, la compassió. Des del respecte a les
circumstàncies personals, que poden fer difícil ser més
participatiu, convidem els infants i els joves a relacionar-se
amb afecte, a implicar-se davant els problemes dels altres.
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Els nostres eixos d’actuació
“Val més un cap ben fet
que no pas un cap ben ple.”
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

Apostem per la dignitat de la persona
Considerem que l’infant al qual ens dirigim és únic,
irrepetible, vulnerable i digne de respecte. La intervenció
educativa, imprescindible per al creixement integral de
l’alumne, s’ha de dur a terme des del respecte a la persona.
Respectar l’infant és convertir-lo en el principal protagonista
de la seva pròpia maduració; és despertar i valorar els seus
interessos profunds i apel·lar a la seva creativitat; impulsar,
animar, exigir segons les seves possibilitats, per tal que
desenvolupi el seu potencial.
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Creiem que la diversitat enriqueix
Totes les persones que poblem la Terra tenim sentiments
semblants i raons similars per viure. D’una manera o d’una
altra, tots ens plantegem les mateixes preguntes i tots sentim
necessitat de trobar respostes a les incerteses que vivim. Ja
només això ens hauria d’impulsar a la fraternitat. Però, a més,
els nostres alumnes viuran en un món en què les fronteres
seran molt tènues, en un mosaic de realitats íntimament
relacionades: diversitat de cultures, de creences i de
procedències. Un projecte educatiu ha de promoure aquesta
trobada amb la diferència, atès que la diversitat cultural és ja
un fet en la nostra realitat quotidiana.
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HI HA UNA ALTRA DIVERSITAT QUE L’INFANT HAURÀ D’INTEGRAR: la
que es deriva de la diferència de capacitats i interessos en les
persones. En el seu procés de socialització, l’infant haurà
d’acceptar aquesta varietat i descobrirà que les relacions
humanes ens enriqueixen i ens complementen. Des dels
primers anys d’escola es poden crear actituds d’integració
d’aquesta diversitat. L’infant que és acceptat aprèn a acceptar,
aprèn a valorar que tot allò que l’uneix als altres és molt més
que la cultura que l’en pot separar. Entenem que això significa
treballar per una cultura de pau i de trobada. Això és educar
per a la vida.
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Defensem una educació integral
Solem confondre educació integral amb una suma d’educació
intel·lectual, educació moral i educació física. Però amb això
no n’hi ha prou, cal fer un pas més: la veritable educació
integral és aquella que arrenca de la unitat de la persona. La
persona íntegra no és un conglomerat d’activitats diverses,
sinó un ésser capaç de posar el seu segell personal en les
diferents facetes de la vida.
En definitiva, no podem oblidar que l’objectiu primordial del
sistema educatiu ha de ser assolir la formació integral de
l’individu, és a dir, aconseguir que s’entrellacin bé els diferents
tipus de continguts que conté el currículum; que no se separi
la informació del pensament. Treballem perquè la persona
creixi en totes les seves dimensions i capacitats. També en la
dimensió espiritual, per la qual cadascú troba el propi misteri
de la vida i que en moltes persones obre pas a l’experiència
religiosa.
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L’INFANT PERCEP L’APRENENTATGE DE FORMA GLOBAL; de fet, un
dels paràmetres que mesura el creixement intel·lectual és
precisament la capacitat per relacionar coneixements,
transferir i aplicar els conceptes i procediments que va
aprenent, en situacions, contextos i àrees d’ensenyament
diferents.
L’educació ha de contribuir al desenvolupament de cada
persona: cos i ment, intel·ligència, sensibilitat, sentit ètic,
responsabilitat individual, espiritualitat. El coneixement que
ha d’assimilar l’individu és el que necessita per comprendre el
món que l’envolta, viure amb dignitat, desenvolupar les
pròpies capacitats professionals i comunicar-se amb els altres.
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Promovem en els infants el desig de saber
La paraula saber, originàriament en llatí tenia el sentit
d’assaborir. Habitualment, les persones apassionades pel
coneixement i per allò que fan han tingut mestres també
enamorats d’aprendre, mestres que assaboreixen el desig de
saber i desvetllen aquest desig en els alumnes, mestres que
inspiren i desperten la vida al seu voltant. També volem que
siguin així els nostres llibres.
El desig de saber va sempre de la mà de l’aprenentatge, està
estretament relacionat amb la motivació i amb la creació
d’hàbits. A la vegada, tot aprenentatge significa una dosi
considerable d’esforç per part de l’infant, esforç que es veurà
recompensat en altres etapes educatives o en la vida d’adult.
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ENTENEM ELS MATERIALS DIDÀCTICS com a mediadors entre l’infant i
els continguts d’ensenyament i aprenentatge. Tal com fa
l’entrenador d’un equip, els llibres d’ensenyament han de fixar
molt bé tant els objectius que s’han d’assolir com els diferents
continguts que s’han de tractar. Però els qui han d’aprendre són els
alumnes que, com en l’esport, han de practicar molt, s’han
d’esforçar.
Un aprenentatge és realment eficaç quan té significat per a
l’alumne i quan és constructiu. L’aprenentatge amb significat es
produeix si prové dels coneixements previs de l’alumne, si aquests
coneixements s’activen i es connecten amb el nou contingut.
Simultàniament, l’aprenentatge és constructiu si es parteix del
nivell de desenvolupament de l’alumne per fer-lo progressar.
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ELS NOSTRES LLIBRES DE TEXT UTILITZEN CONTEXTOS que connecten
amb els interessos de l’alumne i, a partir d’aquí, orienten
l’aprenentatge per mitjà d’una seqüència d’activitats variades,
graduades i reptadores que, a les mans del docent, faciliten la seva
complexa tasca i aporten eficiència al procés d’ensenyament i
aprenentatge. També contribueixen a millorar aquest procés els
material interactius, i per això desenvolupem recursos digitals que
cobreixen diverses necessitats del docent: continguts per a
pissarres digitals, vídeos didàctics, bancs d’activitats... Però on els
materials interactius han mostrat un potencial més important és en
l’atenció personalitzada a alumnes menys capacitats o amb menys
interès per a l’aprenentatge. Per aquest motiu procurem que en la
nostra oferta didàctica hi hagi un diàleg ric entre el material
imprès i el material interactiu.
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Impulsem l’aprenentatge continu
En les últimes dècades, el cabal de coneixements ha augment
de forma exponencial. Estem immersos en allò que els
sociòlegs en diuen la societat del coneixement o, des del punt de
vista de la persona, la societat de l’aprenentatge. Augmentar la
competència dels individus que preparem per al futur
immediat passa no tant per adquirir una gran quantitat de
coneixements classificats, sinó per dominar els instruments
del saber; és a dir, passa per aprendre a aprendre.
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PER EMPRENDRE AQUESTA TASCA, LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

són instruments idonis:

motiven l’alumne, faciliten l’atenció personalitzada i fomenten
l’aprenentatge continu, per la qual cosa considerem
fonamental treballar en el desenvolupament de la competència
digital dels alumnes. És per això que investiguem noves
formes d’interacció, elaborem materials digitals innovadors, i
n’estudiem les possibilitats educatives i les vies més adequades
per incorporar-los a la pràctica docent. Però, sobretot,
treballem per construir criteris sòlids en l’alumne, que li
permetin discernir, amb sentit crític, entre el garbuix de la
informació disponible, i prendre decisions sobre el propi
aprenentatge, per tal de continuar-lo de manera permanent,
un cop acabada l’etapa escolar.
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AL LLARG DE TOTA LA VIDA L’ÉSSER HUMÀ APRÈN CONTÍNUAMENT:
per observació i per allò que pot llegir, veure i escoltar; per
condicionament i, sobretot, per l’intercanvi amb les persones
del voltant. En l’educació s’ha de motivar, impulsar i canalitzar
aquesta actitud davant tot allò que signifiqui aprendre. Els
llibres de text, els llibres de consulta i de coneixement poden
ser una ajuda molt eficaç per aconseguir-ho.
Se sol dir que el llibre és un amic. No hi ha dubte que els
llibres poden ser un bon aliat. Ens ajuden a trobar respostes i a
conrear la imaginació i la creativitat; són una mà estesa en el
camí de la nostra vida; ens animen a desenvolupar el nostre
interior, a trobar-nos amb nosaltres mateixos i, en definitiva, a
valorar-nos tal com som.
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Fomentem «aprendre a conviure» i «aprendre a ser»
El procés de socialització –aprendre a conviure– és un dels
objectius de l’educació i per això entenem que l’educació ha de
proporcionar recursos que facilitin la cooperació entre les
persones.
Amb el transcurs dels anys, l’infant assumeix que necessita els
altres per poder viure i que, per tant, necessita aprendre a
viure amb els altres. Ningú no treballa aïlladament, ni viu en
total soledat, ni sap més que tots els altres junts. El
coneixement i la informació estan molt repartits, de manera
que es troben en un mateix, en altres persones i en l’entorn.
Les persones pensen i recorden amb els altres, compartint
informació i punts de vista.
Una de les paradoxes del nostre temps és el contrast entre la
riquesa dels nostres avenços tècnics i la pobresa de les nostres
formes de tractar la realitat humana. Solucionem amb gran
eficàcia problemes d’enginyeria, però no els problemes vitals.
Som experts en tecnologia, però moltes vegades ens
comportem com uns analfabets en l’assignatura més
important de la vida: en humanitat.
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Aprender a ser és, sense cap dubte, el contingut més difícil
d’ensenyar i d’aprendre. No obstant això, és la cosa més
important per a la nostra vida; és l’aprenentatge que ens
acompanyarà al llarg de tota l’existència i en totes les nostres
dimensions vitals: en els estudis, la vida professional, familiar,
social i interior.
Com passa amb qualsevol altre aprenentatge, els infants
aprenen per observació –en aquest cas, per observació de
models i pautes de comportament– i per la pràctica. Els infants
que avui aprenen el sentit del bé comú en aquest petit gran
món que és l’aula o l’escola seran demà ciutadans de bé,
sensibles a tot el que els envolta i compromesos en la millora
de la societat.
Ajudar els infants a ser mitjançant els llibres que publiquem és
el nostre objectiu més important; forma part del nostre
projecte educatiu i és present a l’hora de concebre qualsevol
de les publicacions de l’Editorial Cruïlla.
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Educar és més que transmetre coneixements
Arribem, per tant, a la conclusió que dóna sentit a la nostra
tasca: educar és molt més que transmetre coneixements,
és molt més que informar. Educar és conrear en l’infant el
pensament, el raonament, la sensibilitat, l’ètica, la consciència
moral, la tolerància el sentit de la gratuïtat, l’art de ser feliç...
És aconseguir que cada infant desenvolupi al màxim les seves
capacitat i creixi en totes les dimensions, de ment i d’esperit.
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