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L’humor, la música i les bones pràctiques de les AMPEs, protagonistes de la jornada 

Clou la 5a Trobada Familiar de l’Escola Cristiana 
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Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 
 

El col·legi Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi de Barcelona va acollir el passat diumenge, 6 d’abril, la 5a Trobada 
Familiar de l’Escola Cristiana (FestAMPA), que, organitzada per la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), va aplegar famílies disposades a reivindicar la feina que, en 
paral·lel amb les escoles, fan en favor de l’educació dels seus fills i filles.  

La diada va arrencar ben d’hora amb una Eucaristia presidida per Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona, qui va destacar la importància de les famílies no només en la transmissió als fills i 
filles d’uns valors per al bé, sinó també en la transmissió de la fe, “ja que les primeres coneixences de Jesús 
es fan a casa”. L’escola, va afegir, “ha de seguir i sostenir la tasca que les mares i pares ja han iniciat a la llar 
familiar. Sistach també va fer una crida a “viure aquests dies de Quaresma que ens porten vers la Pasqua 
tenint ben present tot el que Jesús va fer per nosaltres”, i va aconsellar de fer-ho amb “coratge perquè, 
malgrat tot, Jesucrist sempre ressuscita”.  

Després de l’Eucaristia i l’esmorzar, en què ja hi van intervenir uns voluntaris amb vistoses samarretes 
taronges per donar indicacions als assistents i tenir cura dels nens i nenes, es van iniciar les experiències de 
bones pràctiques desenvolupades per AMPEs. Enguany n’hi havia tres que van tenir molt bona acollida i que 
van ser altament valorades pels participants. Les experiències foren Dinamització de l’Assemblea, a càrrec de 
l’AMPA de l’escola Nostra Senyora de Lourdes de Barcelona; Voluntariat en família, conduïda per l’AMPA 
del col·legi Pare Manyanet de la capital catalana, i Bones pràctiques de comunicació, que va impartir 
l’empresa 140 Comunicació i que va oferir eines a les AMPEs per tal que puguin arribar més enllà en la 
difusió de les seves activitats i propostes. Tots tres tallers van servir per reivindicar la feina que es fa des de 
les AMPEs, que “no consisteix només a reunir-se un parell de vegades l’any davant una taula d’aperitius”, va 
afirmar un membre d’una AMPA de Barcelona. “Ens volem implicar en l’educació dels nostres fills i filles, i és 
per això que hi treballem”, va concloure.   

Les experiències van donar pas a un dels actes centrals de la jornada: la conferència Educar de molt bon 
humor, en què, amb ironia i a partir d’experiències personals com a pare de quatre fills, el periodista Carles 
Capdevila va fer riure i pensar totes les persones presents a la majestuosa Sala d’Actes del col·legi Sant 
Ignasi. Capdevila va fer un recorregut per les diferents etapes que, com a progenitor, ha hagut 
d’experimentar a l’hora d’educar els seus fills. “Un es pensa que un cop ha aconseguit d’educar el primer fill 
relativament bé ja disposa dels instruments per educar els fills que vénen després. Però, oh sorpresa, un bon 
dia t’adones que cada fill és diferent i que el segon és el pol oposat del primer i el tercer completament 
diferent del segon. Per tant, l’educació dels fills és un aprenentatge constant”. Capdevila, que es va declarar 
apassionat de l’educació i entusiasta de “tots els professors dels meus fills perquè han estat i són els meus 
còmplices en el procés d’educar i ensenyar els meus fills”, va apel·lar a la responsabilitat de les mares i pares 
en l’educació. “De vegades em pregunten si tenir un fill et canvia la vida, i jo sempre responc que te la canvia 
moltíssim. Entre d’altres coses perquè, una vegada el tens, la teva responsabilitat és educar-lo i fer-ho bé”.   

Mentrestant, els més menuts van poder gaudir de l’actuació de les Bruixes Burriac, una formació teatral 
formada per tres noies de la comarca del Maresme que va fer ballar i cantar els nens i nenes que van acudir a 
la Trobada amb els seus pares. Seguidament, a més a més, van divertir-se un cotxe Mini Cooper i participant 
en diversos tallers, com ara el d’elaboració de polseres o maquillatge. 

L’altre plat fort de la jornada va ser l’actuació del grup terrassenc de Gospel Tons i Sons -conegut pel seu 
pas pel programa de Televisió de Catalunya Oh Happy Day-, que va oferir un repertori que va oscil·lar entre el 
rock i el Gospel i que va incloure temes ben coneguts com Let it Be, de The Beatles, o de més actuals, com 
Rolling in the Deep, de la cantant anglesa Adele, o Bicicletes, del grup català Blaumut. El grup, que va 
regalar un concert generós amb més de vuit temes, va mostrar una passió que va aconseguir de fer aplaudir 
el públic i fer bellugar els més petits. 

La trobada també va servir de comiat a qui ha estat presidenta de la CCAPAC els darrers 10 anys, Mercè 
Rey, qui va voler dedicar un agraïment a “totes les persones que en el meu pas per la CCAPAC m’han ajudat i 
dels quals he après tant”. Rey va fer un recorregut per la seva trajectòria al costat de les AMPEs, que es va 
iniciar en l’escola “de les meves filles” i que va passar pel “Consell Escolar de Catalunya fins arribar a la 
CCAPAC”. 

La consellera Irene Rigau, present a l’acte, va destacar el compromís dels pares i mares de l’Escola Cristiana 
i va recordar que són aquesta mena d’associacions les que “mantenen viu l’esperit de la societat civil que, ja 
al segle XIX, es va haver d’organitzar per fundar escoles, mutualitats i cooperatives per tal d’arribar allà on no 
arribava l’Administració”.   

El P. Enric Puig va agrair la presència de la consellera en un dia “ben atapeït per a ella” i, molt especialment, 
la tasca realitzada per Mercè Rey, de qui va destacar el seu “entusiasme, implicació i disponibilitat constants” 
al llarg de la dècada que ha estat al front de la CCAPAC.    

La jornada es va cloure amb un dinar de germanor a peu dret i amb el desig que ben aviat es pugui celebrar 
un altre retrobament.   
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Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
La intel·ligència és també la capacitat d’utilitzar el cos per expressar-se 

Què és la intel·ligència cinesicocorporal? 

És la capacitat que tenen els vostres fills d'utilitzar el cos per expressar-se. 

Com puc saber si el meu fill té la intel·ligència cinesicocorporal? 

En general als nens i nenes que tenen desenvolupada especialment aquesta intel·ligència els acostumen a 
agradar totes les activitats que tenen a veure amb el moviment: fer esport, ballar... També acostumen a 
expressar-se amb moviments corporals. Necessiten manipular i experimentar amb els objectes per entendre 
el que han après i també utilitzen el moviment del seu cos per expressar-se. Són molt destres en habilitats 
manuals, com retallar, modelar o fer jocs de construcció. 

Com puc desenvolupar la intel·ligència cinesicocorporal en el meu fill? 

Podeu promoure que realitzin activitats de moviment: dansa, interpretació teatral, esports, jocs de rol, 
activitats manuals, exercicis de relaxació, etc. També podeu aprofitar a casa per fer jocs on s'utilizi el cos: 
jocs d'imitació, representacions, disfresses...  

Llegir més.  

Els refrescos molt ensucrats poden tenir efectes en la conducta dels nens 

Que els refrescs amb gas i cafeïna són poc 
saludables per als nens no és cap novetat, però 
que tinguin un efecte en la conducta del nen sí. Així 
sembla indicar-ho un estudi publicat a la revista Journal 
of Pediatrics. 

Els petits que consumeixen de forma habitual aquest 
tipus de begudes presenten més problemes per 
concentrar-se, així com un lleuger increment 
en l'agressivitat de la conducta. 

L'estudi publicat indica que la investigació es va dur a 
terme mitjançant entrevistes a més de 3.000 famílies. 
Les mares explicaven quina era, aproximadament, el 
consum diari de begudes ensucrades o amb gas dels 
nens, centrant-se concretament en els petits de cinc 
anys. Aproximadament, el 40% d'ells consumia una 
beguda d'aquest tipus al dia. Un 4% presentava un 
consum de quatre diàries o més. 

Els resultats suggerien que com més gran era el consum d'aquests refrescs, més gran era 
l'agressivitat que presentaven els petits en el dia a dia. A més, també es detectaven problemes de 
concentració i més dificultat per parar atenció a classe. És més, comparant-ho amb els nens que no bevien 
habitualment aquests refrescs amb el 4% que ho feia molt sovint, aquests últims tenien el doble de 
probabilitats d'haver atacat físicament a un company, haver destrossat les pertinences d'altres o haver-se 
ficat en picabaralles. 

Els responsables de l'informe van destacar que s'ha investigat molt sobre els efectes d'aquests productes en 
els adults, però poc en els nens, i molt menys posant el focus sobre la conducta. Segons els mateixos, 
l'agressivitat de la conducta semblava incrementar-se de forma proporcional amb cada beguda consumida. 
Això s'afegeix als efectes ja coneguts de les begudes de cola, o a les conseqüències d'un consum exagerat de 
productes amb molt de sucre. 

A tot això, cal afegir que consumir begudes ensucrades està generalment associat a un major risc de trastorn 
cardiovascular, un fet que ha estat assenyalat en diversos estudis, com ara el realitzat per l'American Heart 
Association el 2007. Igualment, no s'ha d'oblidar que un elevat consum de sucre sempre comporta el risc de 
diabetis. 

Malgrat tot, el mateix estudi assenyala que tampoc cal estigmatitzar aquest tipus de begudes, ja que en algun 
cas, fins i tot, pot ajudar a evitar la distròfia muscular associada a l'edat. El veritable problema és la quantitat 
que s'ofereix als petits: una llauna de tant en tant és adequada, el veritable problema és quan aquestes 
begudes es converteixen en un hàbit.  
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Món Llibre 2014 
El 1714 serà un dels protagonistes de Món Llibre 2014, el festival de literatura per a nens i nenes que, 
enguany, arriba a la seva desena edició amb més d’una cinquantena d’activitats, concebudes, com sempre, 
amb l’objectiu d’apropar els llibres als lectors més joves i despertar-los el gust per la lectura.  

Aquest any Món Llibre habilita un espai de lectura commemoratiu al pati del Convent dels Àngels, on les més 
de 30 editorials de literatura infantil i juvenil que participen en aquesta trobada posaran a l’abast dels lectors 
els seus llibres relacionats amb els fets del 1714. 

Les Biblioteques de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Bureau du Québec à Barcelone col·laboren amb l’Institut de Cultura 
de Barcelona en una mostra que inclou espectacles d’arts escèniques, projeccions, un espai per a joves 
il·lustradors o una gran biblioteca al vestíbul del CCCB, que, juntament amb el MACBA, és l’escenari del 
festival. 

12 i 13 d’abril. D’11 a 19.30 h. Entrada lliure. CCCB i MACBA (C. de Montalegre, 5, plaça de Joan 
Coromines i plaça dels Àngels). 

 

Fòrum de Famílies amb Veu – 24 de maig 
El proper 24 de maig se celebrarà el primer Fòrum de Famílies 
amb Veu de Catalunya, que tindrà lloc a l’Institut del Teatre de 
Barcelona (de 9.30 a 14.00). El projecte de la Fundació Jaume 
Bofill, juntament amb les principals federacions de mares i pares 
d’alumnes i la Diputació de Barcelona, organitza aquesta trobada 
que vol posar de manifest davant la societat la veu, la feina i el 
valor de les AMPAs en la vida escolar. 

Es tracta d’una jornada d’un matí de durada on hi haurà una 
exposició de bones pràctiques d’AMPAs i famílies d’arreu de 
Catalunya; tallers i ponències on s’explicaran exemples concrets 

de què i com poden fer les famílies per millorar la qualitat educativa, contribuir a reduir desigualtats, fer 
millors serveis per a la conciliació, millorar la democràcia a l’escola, entre d’altres; un esmorzar de cortesia; 
una sessió plenària on es posarà de manifest a les autoritats assistents el compromís de les famílies amb 
l’educació, i on es presentarà el Llibre Blanc de la participació de les famílies. Per als més petits hi haurà un 
servei d’acollida amb monitors d’esplai.  

Formulari d’inscripció.  

 

Novetats en els contenciosos sobre la llengua vehicular a l’escola 

El TSJC suspèn el requeriment per canviar la llengua vehicular en tres de 
les escoles afectades 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat tres providències per les quals s'acorda de 
suspendre l'efectivitat de les interlocutòries emeses el 30 de gener en tres de les cinc escoles afectades: 
Col·legi Sant Bonaventura – Franciscans, de Vilanova i la Geltrú; Mare de Déu del Roser, de Barcelona; 
i Col·legi Escolàpies, de Sabadell. 

Aquesta suspensió, ara concedida, s’havia instat des dels Serveis Jurídics de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya (FECC) -sota la direcció lletrada de Miquel Mateo- en tots els escrits que sol·licitaven la personació 
de les titularitats i de les AMPAs de les escoles representades, que eren les quatre concertades i tres de les 
quatre AMPAs dels esmentats centres. La suspensió es mantindrà mentre no es resolguin els recursos 
de reposició interposats per les parts.  

Per tant, són ja tres les escoles a les quals el Tribunal Superior de Justícia ha eximit temporalment d’acomplir 
la interlocutòria que obligava les direccions a adoptar les mesures pedagògiques oportunes per fixar una 
presència mínima del 25% de castellà com a llengua vehicular al curs i classe on els fills dels recurrents 
segueixen els estudis. 

És de suposar que el Tribunal adoptarà la mateixa decisió per a l'altre centre concertat, l'Escola Pia de Sarrià, 
atès que els Serveis Jurídics de la Fundació també van sol·licitar la suspensió de la interlocutòria quan van 
presentar el corresponent recurs de reposició. 

L’Escola Cristiana de Catalunya valora molt positivament aquesta decisió, que dóna una major 
tranquil·litat a les direccions dels centres afectats, mentre no es resol definitivament el fons del contenciós. 
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Any Internacional de la Família 

Promocionem la parentalitat positiva 
Amb motiu del vintè Aniversari de l’Any Internacional de la 
Família, el departament de Benestar Social i Família convoca el 
proper 6 de maig, a la Casa del Mar de Barcelona, l’acte 
Promocionem la parentalitat positiva, que presidirà Neus Munté, 
consellera del citat departament.   

Enguany, l’acte comptarà amb una ponència de María José 
Rodrigo, catedràtica en psicologia evolutiva i de l’educació de la 
Universitat de La Laguna de Tenerife, i autora de nombroses 
publicacions nacionals i internacionals sobre temes de família, 
especialment sobre parentalitat positiva.  

La seva conferència se centrarà en les necessitats de suport a les 
famílies i descriurà com cal oferir aquest des de la prevenció i la 
promoció. Finalment, analitzarà l’impacte que té aquest nou 
enfocament del treball amb famílies i proporcionarà algunes 
orientacions pràctiques per als professionals d’aquest àmbit. 

A continuació la conferenciant, juntament amb Adela Camí, psicoterapeuta  familiar, directora general 
d’Eduvic i docent i supervisora de l’Escola Itinere; Anna Ramis, mestra, pedagoga i assessora d’ampas i 
equips directius d’escoles, i Francesc Vilà, psicoanalista i director sociosanitari de la Fundació Cassià Just, 
reflexionaran sobre la seva experiència en els diferents àmbits d’actuació: el de salut, el d’ensenyament i el 
socioeducatiu.  

Cal que confirmeu l’assistència a diafamilia.bsf@gencat.cat.   

 

Xerrada-col·loqui 

Atur i fe, una manera diferent de viure el problema 
L’autor del llibre Atur i Fe, Àngel de Arriba, ofereix a centres (així com a parròquies, associacions, AMPAs, 
biblioteques, etc) la possibilitat de pronunciar una xerrada que, sota el títol Atur i Fe, s’adreça a aturats i 
familiars i a persones que, tot i no trobar-se en aquesta situació, estiguin sensibilitzades amb el problema i 
vulguin enfocar-ho a la seva vida personal o professional. 

Si hi esteu interessats, us podeu posar en contacte amb el conferenciant a través de: aturife@gmail.com – 
Telèfon: 665.066.643.  

Trobareu més informació al seu blog: aturife.blogspot.com 

 

Creu de Sant Jordi per al P. Enric Puig 
El Secretari General de la FECC, P. Enric Puig, ha estat guardonat 
amb la Creu de Sant Jordi, que atorga el Govern de la Generalitat a 
persones o entitats que s’han destacat pels serveis prestats a 
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en 
el pla cívic i cultural. 

El P. Puig ha estat reconegut, segons el comunicat, "per la seva 
destacada dedicació als infants i joves a través de l’escola i 
del món del lleure”.  

Enric Puig ha estat, entre d’altres càrrecs, director general de 
Joventut de la Generalitat i secretari general de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Actualment és el secretari general de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya (FECC) i presideix el Patronat de l’Institut 
Químic de Sarrià.   

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot 
rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La 
distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones 
naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya.  
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Dia a dia de les escoles i les institucions 
Una alumna de l'Escola Arrels de Solsona es reuneix amb la Comissària 
Europea d’Acció Climàtica, Connie Hedegaard 

El passat 28 de març, la Comissària d'Acció Climàtica de la 
Unió Europea, la danesa Connie Hedegaard, visità 
Barcelona i va tenir la iniciativa de reunir-se amb un reduït 
grup d'estudiants de Secundària i Batxillerat.  

L'Escola Arrels de Solsona, compromesa amb qüestions de 
caire mediambiental, va voler enviar una representant del 
Comitè Verd per tal de conversar amb la comissària i 
esbrinar la seva opinió i punts de vista sobre el repte 
global que representa el canvi climàtic. L'alumna fou 
l'estudiant de 4t d'ESO Janet van der Graaf. 

Abans de la reunió, l'alumnat es va citar amb diversos 
càrrecs del Departament de Medi Ambient de la Generalitat amb l'objectiu de preparar la sessió, que es 
desenvolupà totalment en anglès a les instal·lacions de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, fou moderada pel 
meteoròleg Tomàs Molina i parcialment retransmesa en el programa Espai Terra de TV3 del mateix dia. 

Cada estudiant va poder fer una sola pregunta. La Janet va demanar l'opinió de la Comissària quant a l'estat 
actual de les instal·lacions en energies renovables i si creia que n'hi havia prou per satisfer el volum de 
consum energètic actual. La resposta de la Comissària fou que ara mateix, amb les instal·lacions i tecnologia 
actual, és impossible d’assolir.  

Des de l'Escola Arrels agraïm la iniciativa de la Comissària per tal d'haver-se volgut reunir  amb l'alumnat i és 
que considerem positiu el contacte directe amb alts càrrecs polítics de la Unió Europea per tal de poder fer-los 
arribar els nostres dubtes i inquietuds. 

Una alumna de Fundació Llor, seleccionada per representar Catalunya a 
l’European Student Parliaments on Science 

L'alumna de 2n de batxillerat de la Fundació Llor, 
Clàudia Galán, ha estat seleccionada per 
representar Catalunya en el proper European 
Student Parliaments on Science, que tindrà lloc els 
propers 20, 21 i 22 de juny a Copenhagen i on 
debatrà amb 100 alumnes de 17 països europeus 
sobre el futur de les ciutats. La iniciativa té lloc per 
segona vegada i s'emmarca dins l'ESOF 
("Euroscience Open Forum"), la conferència 
científica més important per a científics i 
organitzacions de recerca europea. 

El procés de selecció va tenir lloc la passada 
setmana en El Parlament Científic Jove Català, 
organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i 

Innovació. Durant tres dies, 73 alumnes de 22 centres de Catalunya, repartits en cinc comissions, van 
redactar, proposar i debatre sobre els diferents reptes que suposen les ciutats europees del futur. La 
presentació i aprovació definitiva de les propostes va tenir lloc al Parlament de Catalunya. El proper mes de 
juny, un alumne escollit de cada comissió representarà a Catalunya a Copenhagen.  

125 anys del col·legi Santa Teresa de Jesús de Terrassa 

L’any 1889, el col·legi Santa Teresa de Jesús de Terrassa va ser fundat per les 
Carmelites Missioneres a partir de la iniciativa del rector de la Parròquia de Sant 
Pere, que va considerar la necessitat que la Congregació, que estava al servei de 
l’Hospital de Sant Llàtzer, portés a terme la missió de crear una escola que 
assegurés l’educació cristiana femenina. 

Els actes de celebració del 125 è aniversari de l’escola es van iniciar la diada de 
Santa Teresa amb una festa per a tot l’alumnat i ara se’n prepara una altra -que 
vol ser punt de trobada de els membres de la congregació religiosa, personal de 
l’escola, antics mestres, exalumnes...- per al proper dissabte, 26 d’abril  (10.45h.) 
a la parròquia de Sant Pere de Terrassa. S’hi celebrarà una Eucaristia 
commemorativa, a la qual són convidades  totes les persones vinculades al centre. 

Més endavant tindran lloc d’altres activitats que coincidiran amb les de la Festa 
Major de l’Antic Poble de Sant Pere, barri on van arrelar les Carmelites Missioneres. 
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Un alumne de l’Escola Diocesana de Navàs, premiat pel seu Treball de 
Recerca  

Un alumne de 2n de Batxillerat Científic de l’Escola Diocesana de Navàs, Albert Freixa, ha estat 
guardonat per la Societat Catalana de Química pel seu Treball de Recerca de Batxillerat dins 
l’Àmbit de la Química. 

El treball, Els secrets de les aigües minerals de Catalunya, tutoritzat per la professora Mercè 
Ferrer, ha obtingut el 1r premi (ex aequo) en la seva vuitena edició, a la qual s’han presentat 
103 treballs.  

Un alumne del col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, primer premi en 
el concurs preuniversitari de la UIC 

L'alumne de l'escola Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona, Tomàs Ayté, ha obtingut el primer 
premi en la 10a edició del concurs preuniversitari de la UIC amb el seu Treball de Recerca La malaltia de 
Huntington.  

En aquesta edició, s'hi han presentat un total de 130 treballs. Entre els 10 finalistes del concurs, també hi 
figura una altra alumna de l’escola, Reyes Sala, amb el Treball de Recerca El estrabismo desde otro punto de 
vista.   

Menció honorífica per a dues alumnes de Jesuïtes Casp  

Dues alumnes de 2n de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Casp de Barcelona han estat reconegudes amb una 
menció honorífica en la convocatòria de la vuitena edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat 
dins l’Àmbit de la Química, que atorga la Societat Catalana de Química. 

Les alumnes Àngela Güerri i Mariona Ruiz han estat reconegudes pel seu treball La química del gust. 

Mor mossèn Ferran, fundador de l’escola Arrels de Solsona 

Solsona ha perdut un dels principals impulsors de la creació, l'any 1962, 
de l'escola de formació professional Castellvell (actualment Arrels 
Secundària) i, posteriorment, de la unificació del centre amb altres 
col·legis, avui integrats en la Fundació Privada Escolar Mare de Déu del 
Claustre. Mossèn Josep Maria Ferran i Baqué va morir el passat 29 de 
març als 85 anys a Manresa, on estava ingressat.   

Nascut el juny del 1928 a Cervera, mossèn Ferran va ser ordenat el juliol 
del 1958. Va obtenir el títol d'Enginyer de Camins, Canals i Ports. La seva 
trajectòria a Solsona ha estat molt vinculada al món de l'ensenyament.  

Va ser un dels fundadors i el primer director de l'escola professional 
Castellvell, que va dirigir del 1962 al 1993. Quan va deixar la docència en 
jubilar-se, va ser titular del centre fins al 2004. Mossèn Ferran va tenir un 
paper destacat en el procés per a la unificació d'Arrels, iniciat l'any 1993 
davant dels reptes que plantejava la nova llei d'educació, la LOGSE. Amb 
aquell gest, la parròquia, titular d'un parvulari i de l'escola parroquial 
d'EGB, la Companyia de Maria, titular del parvulari i del col·legi Lestonnac, 
i el bisbat, titular de l'Escola de Formació Professional Castellvell, van 
iniciar un seguit de negociacions que culminarien amb la creació de la 
Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre, una proposta 
d'educació global a Solsona. [Font: Regió7] 

món. 

Salesians Horta guanya el primer premi de Catalunya clipmetratge 

El 25 de març es va celebrar a l’auditori del CaixaForum de 
Barcelona l’acte final del Festival de clipmetratges El teu punt 
de vista pot canviar el món, convocat per Mans Unides i el 
tema del qual era enguany El desafiament de la fam al 

Un grup d’alumnes de la matèria de Cultura Audiovisual de 1r 
de Batxillerat del col·legi Salesians Horta de Barcelona, 
conduït per la professora Natàlia Quintana, hi ha obtingut el 
premi al millor clipmetratge de Catalunya en la categoria 
escoles per El món a les teves mans. L’acte es va iniciar amb 

cançons de crítica social, divertides i iròniques, del cantautor aragonès Kike Ubieto. Els premis i 
reconeixements els va lliurar l’actor Szpakowski, que interpreta en Jordi a la sèrie Polseres vermelles.  
Visualitzar el clipmetratge.  

 

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/el-mon-a-les-teves-mans/
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Acte en reconeixement a Ángeles Galino 

El proper 8 d’abril (19.30h), l’Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya (c. Diputació, 231, 
Barcelona) acollirà l’acte que la Institució Teresiana organitza en reconeixement i gratitud de qui va ser-ne 
Directora General, Ángeles Galino Carrillo.  

Galino –pedagoga, humanista i Catedràtica d’Universitat- va néixer a Barcelona el 1915 i va traspassar 
recentment a Madrid. Sempre compromesa amb la realitat cultural, social i eclesial del seu temps, va explorar 
camins nous en política educativa i en el paper del laïcat. 

L’acte comptarà amb les intervencions de Montserrat Armengol, de la Institució Teresiana, i Teresa 
Pijoan, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, així com una Eucaristia presidida pel 
Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Armand Puig.      

Tres alumnes de la Salle Seu d’Urgell, premiades amb el premi Sambori 
d’Òmnium 

8 

El passat 20 de març, tres alumnes de l’escola la Salle de la Seu d’Urgell van 
ser guardonades amb el Premi Sambori Òmnium 2014. Del primer cicle de 
secundària, van ser premiades Mariona Falomí i Lluïsa Puig. Del segon 
cicle de secundària, va resultar guardonada Mariona Arnau. 

Durant tot el curs, des de l’assignatura de llengua catalana, l’escola ha 
treballat amb els alumnes les diferents tipologies textuals i els ha animat a 
participar en els concursos de llengua catalana que es promouen. 

 
El col·legi Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, seu de les Proves Cangur 

Com en anys anteriors, l'escola Jesuïtes Sarrià - Sant 
Ignasi ha estat seu de la realització de les Proves Cangur. 
El passat 20 de març, més d'un centenar alumnes de 3r i 4t 
d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat del col·legi, i també uns 80 
alumnes de les escoles Montserrat i Frederic Mistral, van 
participar en aquests proves, organitzades per la Societat 
Catalana de Matemàtiques, i a les quals es van presentar 
milers d'alumnes de tot Catalunya.  

Es tracta de la més gran competició escolar que es fa arreu 
del món: hi participen 48 països i congrega més de sis 
milions d’alumnes.  

 

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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