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T r i a  E s c o l a  C r i s t i a n a  

  

 

Incorporem la dimensió digital, que ens ofereix noves i potents 
eines d’aprenentatge i que ajuda els alumnes a moure’s en 
aquest entorn cada cop més present en totes les esferes de la 
vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la 
llengua a l’escola 
Fa prop d’un mes es van conèixer cinc noves interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) sobre el règim lingüístic de l’escola. Aquests pronunciaments presenten dues importants novetats 
que els fan especialment greus: 

1. Per primera vegada, i de manera insòlita, un tribunal de justícia fixa el percentatge d'hores en 
castellà que s'han d'impartir a les aules on hi hagi un sol alumne que hagi sol·licitat l'escolarització 
en aquesta llengua. Serà un 25% i, a banda de l'assignatura de llengua castellana, se n'haurà de fer 
com a mínim una altra de troncal en aquesta llengua. 

2. Una altra novetat rellevant és que, en lloc d'adreçar-se a la Generalitat, la sentència es 
dirigeix als directors de les cinc escoles afectades, als quals insta a adoptar les mesures 
necessàries per a l'efectiva execució de la resolució en un termini màxim d'un mes. 
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Fins ara, les sentències del TSJC s'havien limitat a ordenar a la Generalitat que adoptés “les mesures 
necessàries” per convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, d'acord amb la realitat 
sociolingüística de cada centre, a les escoles on els pares ho reclamessin. En cap cas, però, havien dit al 
Departament d'Ensenyament, i menys directament als centes, quina havia de ser la proporció de cada 
llengua.  

D’altra banda, ara el tribunal exigeix de manera directa a cinc directors d’escoles que executin unes 
instruccions que contravenen clarament la normativa educativa catalana.  

Les cinc resolucions estan referides a les Escoles Pia de Sarrià-Calassanç de Barcelona; Sant Bonaventura 
Franciscans, de Vilanova i la Geltrú; Alba del Vallès, de Sant Fost de Campsentelles; Mare de Déu del Roser, 
de Barcelona, i Escolàpies Sant Josep de Calassanç, de Sabadell. Com veieu, quatre són escoles del col·lectiu 
de l’Escola Cristiana. 

Des de l’Escola Cristina de Catalunya defensem, i ho seguirem fent, el model d’escola catalana que 
avalen, amb una amplíssima majoria, els representants del poble de Catalunya i que, a més, ha 
demostrat ser el millor per a la cohesió social i per a l’aprenentatge de les dues llengües cooficials 
a Catalunya.  

D’acord amb l’Escola Cristiana i el Departament d’Ensenyament, i sota la direcció lletrada dels serveis jurídics 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els titulars de les quatre escoles del nostre col·lectiu han 
sol·licitat “personar-se” en el procés. En la mateixa línia, també han sol·licitat personar-s’hi les AMPAs de 
quatre de les cinc escoles afectades. 

L’objectiu d’aquestes actuacions jurídiques és que aquestes disposicions no s’hagin de complir; però també, i 
sobretot, derivar tota responsabilitat dels directors -a qui s’ha requerit des del Tribunal a complir les 
interlocutòries- vers els titulars dels centres, com a màxims responsables que són. Es resta a l’espera de la 
resposta del Tribunal. 

 

La CCAPAC escalfa motors!  

5a trobada familiar de pares i mares d’escoles cristianes: 6 d’abril 
La junta de la CCAPAC està acabant de dissenyar una nova trobada familiar de les escoles cristianes, que 
arriba ja a la 5a edició i que tindrà lloc, el proper 6 d’abril, a l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, de 
Barcelona.  

En conseqüència, la CCAPAC demana la col·laboració dels titulars i directors dels centres per animar les juntes 
de les AMPAs i els pares i mares dels centres a participar en la trobada, en què està prevista la celebració de 
l’eucaristia entorn la taula de Jesús, un espai de bones pràctiques o experiències per a les AMPAs, així com 
una conferència que, sota el títol Educar amb bon humor, pronunciarà el periodista i director del diari ARA, 
Carles Capdevila, i una actuació musical. Espectacles infantils i tallers lúdics per als infants arrodoniran la 
festa, que es clourà amb un dinar popular.  

 

Saló de l'Ensenyament 2014 
El Saló de l'Ensenyament, una de les grans cites de l'àmbit educatiu a Catalunya, tindrà lloc del 12 al 16 de 
març d’enguany. 

La trobada agrupa diverses iniciatives adreçades a estudiants, en general, i a professionals del món de 
l'ensenyament, en particular, amb l'objectiu d'oferir una informació àmplia i actualitzada de l'oferta d'estudis 
a Catalunya. 

En el Saló, hi participen expositors d'estudis universitaris, d'altres estudis superiors o complementaris, de 
formació professional i d'idiomes, de centres de batxillerat i de serveis per a l'educació. 

Aquest any es presenten com a novetats:  

 una mostra de les habilitats i competències professionals de l'alumnat d'ensenyaments 
professionals, 

 una exposició sobre projectes d'emprenedoria a Catalunya. 

En el sector dels estudis universitaris trobareu informació sobre totes les universitats catalanes i sobre 
els estudis artístics superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, música (a l'ESMUC), art 
dramàtic i dansa (a l'Institut del Teatre). 

També participa en el Saló de l'Ensenyament el Consorci d'Educació de Barcelona, que informa de l'oferta 
educativa global no universitària de la ciutat de Barcelona. Més informació.   
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Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Orientació acadèmica i professional 

Al final de l'etapa de l'educació secundària obligatòria els vostres fills hauran de prendre una decisió important 
sobre el seu futur acadèmic i professional. 

Sovint veureu que es deixen enlluernar per les professions que apareixen en pel·lícules o serials que estan de 
moda, per això és decisiu el vostre paper orientador i d'acompanyament en la presa de decisions, que els 
ajudi a descobrir els seus interessos i a valorar les seves capacitats i límits. 

És important que us poseu en contacte amb el tutor o orientador del centre educatiu on el vostre fill estudia. 
Entre tots l'ajudareu a prendre la decisió més adequada. 

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast de les famílies els recursos i eines següents per ajudar-vos en 
aquest procés: 

• Estudiar a Catalunya. Hi trobareu un qüestionari d'autoconeixement dirigit als vostres fills 
per conèixer els àmbits professionals en què poden tenir aptituds; itineraris a seguir; 
entrevistes a professionals que els permetran conèixer les experiències de cada professió, 
entre altres. 

• Saló de l'Ensenyament. Informació àmplia i actualitzada sobre l'oferta d'estudis que 
s'imparteixen a Catalunya. Hi trobareu també professionals de diferents àmbits que us 
assessoraran i orientaran. 

Més informació sobre orientació.  

Una relació de confiança amb el centre educatiu contribueix a millorar el 
rendiment escolar dels fills  

A l’escola els nostres fills i filles hi passen moltes hores; de fet, és el complement educatiu més important; 
per tant en haver de delegar una part de la seva formació hem d’informar-nos i reflexionar amb profunditat 
l’escola que triem. L’aspecte a tenir en compte és que el caràcter propi de l’escola s’identifiqui amb els 
nostres objectius educatius. Del que es tracta doncs, és que hi hagi coherència entre el projecte del centre 
educatiu i el projecte dels pares. 

El nostre fill  o filla ha de comprendre que és bo assistir a l’escola i la gran sort que tenen de poder anar-hi; 
contínuament ens arriben noticies sobre nens que es passen la vida al carrer, de nenes que són discriminades 
i han de treballar de ben menudes, sense rebre assistència escolar; de criatures al Nepal que han de caminar 
dues hores d’anada i dues de tornada per rebre només dues hores de classe. Convé que els nostres infants i 
adolescents prenguin consciència d’aquest fet per poder valorar el que tenen. 

A continuació destaquem tres punts importants per assolir una bona concordança entre pares, professors i 
alumnes. [Seguir llegint] 

Eduqueu en el valor de l’esforç? Feu aquest qüestionari 

Empleneu-lo i veieu-ne el resultat.  

 

Jo crec s’estrena el 21 de març 
El proper 21 de març, les ciutats de Madrid, Barcelona, València, Terrassa, Lleida i 
Girona, entre d'altres, acolliran l’estrena de Jo Crec, el primer film en 3D que tracta 
íntegrament sobre el Credo catòlic. A Catalunya, les sales de projecció seran:  

Barcelona (Cinema Comèdia i CINESA Diagonal) - Terrassa (CINESA Parc Vallès) - 
Girona (Cinemes Albèniz Centre) i Lleida (Cinemes JCA Alpicat). A aquestes ciutats, 
cal afegir-hi també Madrid i València i, més endavant, d’altres de la geografia 
espanyola, que seguiran una innovadora iniciativa en l'exhibició de pel·lícules basada en 
la petició del propi públic.  

Més informació, a www.jocrec.net  

 

L’aventura del circ 
A la Casa de Colònies Mogent, gestionada per la Fundació Champagnat dels Germans Maristes, es duu a 
terme L’aventura del circ, una activitat adreçada a AMPAs, escoles i famílies.  
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Es tracta d’un conjunt d’activitats que combinen la diversió i vivències úniques de les activitats d’aventura 
(rocòdrom, parc vertical, tir amb arc) i la màgia, les rialles i l’expectació constant que genera el món del circ) 
i que es desenvolupa en una carpa real de circ instal·lada a la Casa de Colònies. 

La casa Mogent és a Llinars del Vallès, al peu del Montseny, en plena natura, tot just a 25 minuts de 
Barcelona, perfectament comunicada per via ràpida (autopista AP7 -direcció Girona- amb sortida a Cardedeu i 
a peu de carretera).  

Trobareu tota la informació clicant aquí.  

 

Invitacions per assistir a la representació de Robin Hood 

Festival de Titelles del Poble Espanyol 
Els propers dies 22 i 23 de març, el Poble Espanyol de Barcelona organitza la 
cinquena edició del Festival de Titelles i de Teatre d’Objectes de Barcelona 
(TOT). El festival inclourà la representació de les obres Torna Robin Hood (a 
càrrec de Teatre Nu), Nunut (a càrrec de la Companyia Pamipipa), A Babel en 
patinet (a càrrec de Nèstor Navarro – La Puntual), Gullivert al país de Lil·liput 
(a càrrec del Centre de Titelles de Lleida) i A taula (a càrrec d’Els Peus del 
Porc).   

Torna Robin Hood és l’espectacle adreçat a les escoles i, per aquest motiu, el 
Poble Espanyol ofereix a la FECC invitacions per als nens i nenes. Si esteu 
interessats a aconseguir-ne, les podeu passar a recollir pel Poble 
Espanyol.  

Més informació.   

 

Dia a dia de les escoles i les institucions 
Circ a l’Escola Pia de Balmes: Don Circote de la Carpa 
El proper 8 de març (18h), l’Escola Pia de Balmes (c. Balmes, 208, Barcelona) acollirà l’espectacle de circ 
Don Circote de la Carpa, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Circ de la Casa Santiago de Salamanca – Escola 
Pia. L’espectacle, gratuït fins a límit d’aforament de la sala, oferirà la possibilitat de parlar amb els actors a 
l’acabament de la funció.  

L’Escola de Circ de la Casa Santiago dels Escolapis de Salamanca acull joves provinents de Benestar Social 
que no poden viure amb les seves famílies per motius diversos. Els joves viuen a les cases amb 
l’acompanyament dels seus educadors, estudien a les escoles i instituts de la població i, des del centre, 
treballen per ser plenament autònoms en el futur.  

Un dels projectes més interessants és precisament l’Escola de Circ. A través d’aquest art, es poden treballar 
emocions i descarregar tensions acumulades. A més a més també és un repte, ja que preparen una obra de 
teatre que després representen a diverses poblacions. Així, han de treballar la constància a través dels 
assaigs per veure com el treball fet acaba en recompensa.    

125 anys de l’escola Sagrat Cor de Jesús de Mataró 

“Som una escola petita i molt familiar, i tenim com a 
objectiu prioritari aconseguir que els nostres 
alumnes siguin persones honestes, solidàries, 
tolerants i responsables en la feina que hauran de 
fer durant la seva vida”. Són les paraules que la 
superiora de la congregació i directora del col·legi 
Sagrat Cor de Jesús de Mataró, Inmaculada 
Campo, va pronunciar el passat 15 de febrer en la 
trobada d’educadors i PAS de tots els col·legis de la 
congregació de Barcelona amb motiu dels 125 anys 
del centre.  

A l’acte, hi va assistir el Secretari General de la 
FECC, P. Enric Puig, on va pronunciar la ponència 
Evangelització a l’escola. Escoltem el Papa Francesc.  

El centre compleix 125 anys d'història com a entitat dedicada a l'ensenyament destinat, des del principi, a les 
classes treballadores i als col·lectius més necessitats. Gestionat per la congregació Germanes Franciscanes 
dels Sagrats Cors, va arribar a la capital maresmenca l'any 1889 a través de la seva fundadora, María del 
Carmen González Ramos –beata Carme del Nen Jesús–, que havia estès la seva línia pedagògica arreu de 
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l'Estat des de la seva Antequera natal. La mare Carme establiria el 1887 la primera comunitat de la 
congregació a Catalunya a Tiana, també al Maresme. 

L'escola de Mataró va ser el resultat de la col·laboració de les religioses amb un centre que havia posat en 
marxa Dolors Clariana vint anys abans, a causa de la demanda creixent entre els obrers d'una educació 
digna. El 1968, la congregació obriria una segona escola, el Col·legi de Sant Josep, “per tal de donar resposta 
a les onades d'immigrants que arribaven”. 

El programa d'activitats de commemoració de l'efemèride inclou tota mena de celebracions religioses i 
laiques, i la voluntat expressa d'obrir les portes del centre a la ciutadania perquè conegui les instal·lacions i 
les persones que hi viuen. Tal com va recordar l'alcalde, Joan Mora, en una visita al centre, en un moment en 
què Mataró s'autoproclama Ciutat de Valors, la feina d'aquesta escola catòlica “és tot un exemple”. T. 
Márquez a El Punt Avui – 13 de febrer. 

L’Escola Bon Pastor fa 75 anys 

Amb motiu del 75è aniversari de l'Escola Bon Pastor de Barcelona, el centre ha organitzat un conjunt d'actes i 
activitats dirigits a la comunitat educativa, exalumnes i entitats del barri.  

L'objectiu és mostrar l'evolució del col·legi i explicar el paper que ha tingut com a nucli de creixement cultural 
al Bon Pastor. La setmana passada, Barcelona Televisió (BTV) hi va dedicar aquesta notícia. 

El col·legi Sagrada Família del Masnou fa 100 anys 

Demà, 25 de febrer, el Col·legi Sagrada Família del Masnou farà 100 anys. 100 
anys d’història. Fàcil de dir. Difícil d’imaginar. I així, durant aquests 100 anys, 
hem anat -entre tots, i som molts!- escrivint una història d’educació al Masnou.  

Una educació basada sempre en el tracte senzill i acollidor, com el volia Anna 
Maria Janer; amb vocació de servir el país i les persones; amb decisió i voluntat 
de participar activament en la construcció d’un món més just i solidari i amb la 
mirada agosarada cap al futur, perquè tenim energia i disposició per superar els 
reptes que se’ns plantegin. 

Demà celebrarem plegats aquest aniversari. A la tarda l’Ajuntament del Masnou 
ens lliurarà una placa commemorativa per ser escola centenària. I posteriorment 
es realitzaran diverses activitats que completaran la festa d’aniversari”. 

El col·legi Sant Josep de Navàs rep el Premi Europeu pel projecte 
eTWINNING  

Gold rules of good behaviour. Aquest és el títol del projecte telemàtic d’anglès del col·legi Sant Josep de 
Navàs que ha obtingut el premi europeu eTwinning després que el passat mes de març n’obtingués el 
nacional. 

eTwinning és un portal europeu que ofereix una plataforma de treball per a les escoles de qualsevol país. En 
aquest portal, l’objectiu és comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes, compartir i, en definitiva, 
sentir-se i formar part d’una organització d’aprenentatge que motiva i engresca a tothom: alumnes i mestres. 

Els alumnes de 6è de primària de dos cursos escolars consecutius han estat els vertaders protagonistes del 
projecte, juntament amb els companys de l’escola Tadeusz Kosciuszko de Gebice, Polònia. 

L’objectiu del projecte Gold rules of good behaviour ha estat potenciar la bona conducta mitjançant l’actuació 
interactiva entre els nois i noies de països diferents -en aquest cas Polònia i Catalunya- utilitzant les noves 
tecnologies per presentar les activitats i l’anglès com a llengua de comunicació i llenguatge.  

La cooperació, amistat, creativitat, motivació i participació de l’alumnat i les mestres responsables del 
projecte, Irena Glowinska (Polònia) i Fina Vendrell Vila (Catalunya) han estat absolutes durant els dos 
anys en què s’ha desenvolupant.  

El vincle al projecte és el següent. El vincle a la pàgina de premis europeus. 

Antena 3 al col·legi López Vicuña 

El passat 20 de febrer, els informatius d’Antena 3 van visitar el col·legi López Vicuña de Barcelona per 
entrevistar la professora Clara Pérez i els alumnes que han participat en el projecte de comunicació Com 
parlar en públic. 

El reportatge es va emetre als informatius d’Antena 3 el divendres 21 de febrer (15 h i 21 h) amb motiu de 
les 2es Jornades Internacionals de l’Educació Emprenedora. 
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Un alumne del col·legi Claret de Barcelona, premi al millor orador d’ESADE 

L'alumne de 2n de Batxillerat B del col·legi Claret de Barcelona, Jordi 
Llonch, ha estat guardonat amb el premi de millor orador de la Lliga de 
Debat Preuniversitari que organitza ESADE, que va tenir lloc el passat 11 de 
febrer a l'aula de Judicis de la Facultat de Dret d'ESADE, on estudiants de 
Catalunya i les Illes Balears havien de defensar un tema d'actualitat que els 
proposaven. 

El premi consisteix en la participació en el programa Law Summer School, 
que organitza ESADE aquest estiu. Podeu veure més informació del concurs 
aquí.  

D’altra banda, els alumnes de 1r de Batxillerat, Inés Martínez i Nil 
Rodellas, han estat seleccionats per 2 programes d’atenció a l’excel·lència 
organitzats per entitats universitàries. La Inés ha estat seleccionada pel 

programa Bojos per la Biomedicina, del qual podeu trobar més informació aquí, i en Nil ha estat seleccionat 
pel programa Bojos per la Bioquímica, del qual podeu trobar més informació aquí.   

Ambdós programes, pensats per a l’alumnat que vol seguir una carrera professional en el món científic, es 
realitzen els dissabtes de l’any 2014, tutorats per docents universitaris de referència en la matèria i 
s’imparteixen en català, castellà i anglès. 

L’EUSS organitza la 8ª edició de la First Lego League i la Junior First Leago 
League 

Els passats dies 15 i 16 de febrer va tenir lloc al Col·legi Sant 
Joan Bosco d’Horta de Barcelona la 8a edició de la First Lego 
League (FLL) i la Junior First Lego League (JFLLG) Barcelona, que 
organitzen l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i la 
Fundació Scientia. 

La FLL és el torneig de robòtica, destinat a alumnes d’entre 10 i 
16 anys, que té com a objectiu fomentar l’interès científic, la 
creativitat i el treball en equip. 

Aquest any s’ha comptat amb la participació de més de 500 
alumnes. La competició s’ha desenvolupat simultàniament en 60 
països arreu del món i la temàtica escollida enguany ha estat 
Nature’s Fury, en la qual els participants tenien el repte de 

dissenyar robots de Lego per ajudar a predir desastres naturals com ara tsunamis, huracans, inundacions i 
terratrèmols.  

L’acte de lliurament de premis va comptar amb la presència de mitjans de comunicació i d’autoritats com la 
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, consellers i regidors del districte i responsables de les empreses 
col·laboradores. “Darrere els projectes hi ha la il·lusió d'alumnes, professors, pares i escoles”, va dir Rigau. 

A tots els participants se’ls va atorgar una medalla i un diploma de participació i es van repartir diversos 
premis, entre els quals a la millor investigació, a la millor solució innovadora, a la millor presentació, a les 
joves promeses, a millor treball en equip i a l’emprenedoria, entre d’altres. 

Alumnes de l’escola Vedruna-Vall de Terrassa, premi VEX Robotics 
Competition  

El passat 15 de febrer, els alumnes de 2n de batxillerat de l’escola 
Vedruna-Vall de Terrassa, Jaume Aguilar, Helena Boixader, 
David Alonso, Sergi Gorina, Conrad Ferrer, Sergi Filella, 
Mariona Forrellat, Pol Gómez, Maria Granell, Gabriel 
Gutiérrez, Sílvia Miralles, Laura Segura i Marçal Torres van 
guanyar el premi de treball en equip al Campionat VEX Robotics 
Competition-Barcelona (Repte Toss UPP) en la modalitat Middle 
High School.  

A més a més, també van quedar en segon lloc en el campionat de 
Catalunya per aliances i segons i quarts classificats, 
respectivament, en Sky Challengers. 

D'aquesta manera, han estat seleccionats per disputar la Final Nacional, el 22 de Març, a la seu del Mobile 
World Centre (Plaça de Catalunya, 16 - Barcelona). 
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http://www.esade.edu/grados/cat/admision/liga-debate-preuniversitario
http://www.irbbarcelona.org/index.php/cat/events/cab
http://www.bq.ub.edu/bojosBioquimica/
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La consellera Rigau presideix un acte d'homenatge al professorat amb 
motiu dels 50 anys del Col·legi Pare Manyanet 

La consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, va presidir el passat 21 de febrer 
un acte d’homenatge al professorat i al 
personal del Col·legi Pare Manyanet amb 
motiu de la celebració dels 50 anys del 
centre. 

A més de la Consellera també, hi van 
ser presents el Superior General de la 
Congregació de Fills de la Sagrada 
Família, P. Jesús Díaz;  el Gerent del 
Consorci, Manel Blasco; el Director 
General de Centres privats del 
departament d’Ensenyament, Miquel 
García; el Secretari general i el Secretari 

general adjunt, respectivament, de la FECC, P. Enric Puig i Carles Armengol, i el diputat al Parlament de 
Madrid i pare del d’un alumne del centre, Jordi Jané.   

A banda de la consellera, que va fer la cloenda a l’acte, també hi van intervenir el Director General del 
Col·legi, P. Marcel·lí Muñoz; un antic professor, Antoni Correas, i la directora d’educació Primària del 
centre, Teresa Feliu. La benvinguda va anar a càrrec de dos alumnes de segon de batxillerat i la cloenda, a 
càrrec de la banda de música del centre. 

Un senzill i emotiu acte en el qual es van aplegar més de 200 persones entre professors i personal actual i 
jubilat, així com pares i alumnes del Centre que, d’una forma distesa i amena van fer un recorregut pels 50 
anys d’història del Col·legi. 

Recicla Cultura aquest Sant Jordi 

Quants llibres teniu a casa que ja heu llegit més d’un cop? Quantes vegades us heu 
comprat un llibre que després heu descobert que ja tenia un amic? El que us ha fet 
servei a vosaltres, en pot fer a algú altre? Enguany torna Recicla Cultura, una iniciativa 
de la Fundació Servei Solidari – Escola Pia que anima a donar llibres per tal que d’altres 
persones els puguin adquirir a un preu simbòlic el Dia de Sant Jordi. Els diners recaptats 
es destinaran a finançar els cursos d’alfabetització i llengua que l’entitat 
imparteix a persones nouvingudes per facilitar-ne la integració social. El curs 
passat, més de 1.700 alumnes de tot el món van participar en aquests cursos. 

Aprofitant el significat d’una data com la del 23 d’abril, la Fundació Servei Solidari 
convida a reflexionar sobre la importància que té conèixer la cultura d’un país per sentir-se’n part i garantir 
que la veu d’aquestes persones que tot just comencen a aprendre i estimar la nostra llengua sigui escoltada 
en aquesta gran festa.  

Trobareu més informació a www.reciclacultura.org 

Lliurat el Premi La Salle Catalunya d’Educació 

El passat 15 de febrer es van donar a conèixer els guanyadors del Premi La 
Salle Catalunya d’Educació. Els treballs guanyadors destaquen per la seva 
qualitat, originalitat i aplicació a la realitat que ens envolta. El premi, 1.000 
euros per al millor treball de cada etapa educativa, es va lliurar als centres 
per a material educatiu, mentre que els alumnes guardonats van rebre un 
diploma acreditatiu. 

- Menció Honorífica: Gemma Salvat Carbó - Treball Ajuda Humana a Reus: 
La nostra realitat de La Salle Reus.  

- Etapa educativa d’ESO: Marián Martínez Marín, Marc Gullemas Martos, 
Oriol Marti Reina i Joel Toledo -  

- Treball Toquem Fusta (La Salle Premià) 

- Etapa educativa de Batxillerat: David Trigo Pallicera - Treball Lleis d’herència aplicades als canaris (La 
Salle Horta) 

- Etapa educativa de Cicles Formatius: Carlota Pérez Pineda - Treball El trencaclosques (La Salle Gràcia) 

 
 

http://www.reciclacultura.org/


Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 
 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 

 
Dos alumnes de l’Escola Pia Balmes, beca d’ajut universitari Fundació 
Catalunya-La Pedrera 

L'Anna Delgado i el Pol Maymó, alumnes de l'Escola Pia Balmes que van acabar 2n de Batxilerat el curs 
passat, han estat guardonats amb una beca d'ajut universitari atorgada per la Fundació Catalunya - La 
Pedrera per la seva bona trajectòria acadèmica i la nota obtinguda a les PAU.   

Dos alumnes del col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, finalistas de 
l’Olimpíada de Biologia 

Dos alumnes de l’escola Sant Miquel dels Sants de Vic, Pau Benito i Marta 
Vilademunt, han estat els 1r i 2n classificats de l'Olimpíada de Biologia 
celebrada a la Universitat de Vic. Pau Benito, a més a més, ha estat un dels 
20 millors de Catalunya en la prova tècnica, de manera que participarà 
igualment en la prova pràctica. Els alumnes Adriana Capdevila i Èric 
Matas, així com la resta de participants, han pogut accedir a aquesta 
Olimpíada pel seu excel·lent expedient acadèmic. 
http://www.olimpiadadebiologia.cat  

Dos alumnes de l’escola Sant Miquel de Barcelona, finalistes de l’Olimpíada 
de Biologia 

Dos alumnes de 2n de batxillerat del Col·legi Sant Miquel de Barcelona, Arnau 
Casòliba i Ana Villar, s’han  classificat per a la fase final de l’Olimpíada de 
Biologia. 

Val a dir que aquesta fase la disputen els 20 millors d’entre 200 alumnes 
seleccionats de tota Catalunya amb una nota mitjana de més de 9 entre la nota 
de Biologia i la mitjana de 1r de Batxillerat. 

L’Escola Maria Ward de Badalona organitza una cadena solidària 

 El passat 30 de gener, tots els nens i nenes de l’escola Maria Ward de Badalona 
van participar en un acte solidari que va tenir lloc en el marc de les celebracions 
del dia de la Fundadora Maria Ward (Mulwith, 1585 – York, 1645).  

Grans i petits van formar una cadena alimentària que va unir l’Escola amb la 
Parròquia de Sant Antoni de Llefià i que va permetre fer una aportació de prop de 
600 quilos al banc d’aliments del barri; un barri fortament sotragat per la crisi. 
Veure vídeo. 

 

Comunitat Educativa (CE), disponible a la web de la CCAPAC 
Des d’avui mateix, podeu consultar tots els números d’aquest butlletí a la pàgina de la CCAPAC. Els trobareu 
a l’esquerra de la pàgina http://www.escolacristiana.org/ccapac/> Accés restringit>Comunitat Educativa, o 
directament aquí.    

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n 
gratuïtament al butlletí: 

http://catalunyareligio.cat/ca  

www.catalunyareligio.cat 
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http://www.catalunyareligio.cat/ca�
http://www.ajutsuniversitaris.com/index.php
http://www.olimpiadadebiologia.cat/
http://www.youtube.com/watch?v=jACvTZ3ecwY
http://www.escolacristiana.org/ccapac/
http://www.escolacristiana.org/vistaCircular/vsMostrarEspai.aspx?ident=25
http://catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

