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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 per 
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 
en què 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, avançar vers la conciliació, millorar la 
democràcia a l’escola, entre d’altres. 

Però... i què més? Experts de la relació familia-
escola parlaran del rol de les famílies a l’educació; 
famílies i AMPA us explicaran experiències d’èxit 
per millorar i contribuir a l’escola i com aplicar-les 
a la vostra; presentació del Llibre Blanc de la 
Participació de les Famílies a l’Escola en un 
acte que posarà de manifest el potencial i el 
compromís de mares i pares en l’educació. 

A més a més, també hi haurà una exposició amb 
més de 100 bones pràctiques d’AMPA, centres 
educatius i famílies; el lliurament d’un exemplar del 
Llibre Blanc de la Participació de les Famílies a 
l’Escola; un decàleg-manifest compartit i elaborat 
per les famílies que marcarà l’agenda de futur en 
educació; audiovisuals amb experiències 
innovadores dels pares a l’escola; un espai de 
lectura per intercanviar idees d’altres centres; un 
esmorzar amb espai de diàleg per compartir visions 

i formes de fer; un servei de monitoratge per poder venir amb els més petits i, finalment, la demostració i 
celebració de la importància que tenen les famílies en l’educació a Catalunya. 

Ja us podeu inscriure aquí. Us adjuntem el programa complet amb aquest butlletí. 

La presidenta de la CCAPAC, Mercè Rey, us convida a assistir-hi.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1JP6GoS-YPeMD7X-oCdwnBFq_RaZBJN-bm1g7qQZyvWk/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=KY8Z6ajgILI
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La nostra actuació després del darrer pronunciament del TSJC 
Tal com vàrem anunciar en un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat 
tots els recursos de reposició interposats (tant el de la part actora com el de la Generalitat, les titularitats de 
les escoles i les AMPA) contra la interlocutòria de 30 de gener.  

Per tant, el Tribunal n’ha confirmat aquella en la qual requereix als centres d’impartir el 25% de les 
classes en castellà a determinats grups i ordena que s’executi en els seus propis termes. Aquesta 
resolució serà ferma el proper 15 de maig i dóna de nou un mes de termini per tal de portar-ne a terme 
l’aplicació. 

Atès el moment del procés i la dificultat d’aturar judicialment aquesta resolució abans del termini donat per al 
seu compliment, l'Escola Cristiana de Catalunya, i els centres afectats que representa, han volgut valorar la 
situació conjuntament amb el Departament d’Ensenyament abans de prendre cap determinació. 

A tal efecte, el secretari general de l’Escola Cristiana, Enric Puig, el president de l’APSEC, Joan Vila i el 
responsable dels nostres serveis jurídics, Miquel Mateo, van participar, juntament amb els 
representants de la titularitat i de la direcció de les quatre escoles del nostre col·lectiu i el director 
de l’escola pública, a una reunió amb representants del departament d’Ensenyament, presidida per 
la Consellera Irene Rigau. En paral·lel, també es va celebrar una reunió amb representants de les AMPAs 
de totes aquestes escoles. 

Feta la valoració conjunta, s’ha decidit que les escoles sol·licitaran al departament d’Ensenyament, 
administració competent en la matèria, que els faciliti els criteris d’actuació per tal de donar 
compliment a la interlocutòria fins a la finalització d’aquest curs escolar. Aquestes orientacions han 
de garantir el bon funcionament del centre i assegurar que no es produeixi cap perjudici en el procés 
d’avaluació de la totalitat de l’alumnat afectat.    

D’altra banda, cal insistir que la posició de fons de l’Escola Cristiana sobre el model d’escola 
catalana no ha canviat, és prou palesa i ha estat públicament expressada de forma reiterada.  

En aquesta línia, s’escau recordar la nostra participació en la plataforma Som Escola, juntament amb la qual 
intensifiquem la crida a participar en la cercavila reivindicativa del proper 14 de juny, tal com heu 
vist a l’inici d’aquest butlletí. 

 

Patrocinats per Baula i en edició de tarda o vespre 

Microtallers sobre xarxes socials per a la comunicació de l’escola o 
l’AMPA 
En les diferents accions formatives realitzades per a les escoles s’ha pogut comprovar l’interès dels directors i 
docents per aprofundir en la gestió de les xarxes socials als centres educatius o a les AMPAs. Al mateix 
temps, s’ha observat que una formació que tracti d’assolir el coneixement i gestió de les diferents xarxes 
socials en una sola sessió resulta massa feixuc per als assistents. 

Per aquest motiu, es plantegen petits tallers de formació especialitzats en diferents xarxes socials –impartits 
per 140 Comunicació- perquè les escoles de la FECC o les AMPAs puguin treure el màxim profit de cadascuna 
de les xarxes socials i, alhora, escollir allò que més els interessa. Així, els tallers són: 

Facebook per a la teva escola – 22 de maig 

o Perfil i pàgina. Diferències i necessitats de totes dues. 
o Personalització 
o Interactuar amb usuaris i aconseguir seguidors 
o Interactuar amb pàgines 
o Com són els nostres usuaris? Introducció a la mètrica de facebook 
o Quin contingut es pot treballar? 
o Seguiment d’altres pàgines 

[Programa complet – Edició tarda – Edició vespre] 

Xarxes socials d’imatge (Youtube, Instagram i Pinterest) per la teva escola: 29 de 
maig 

o YOUTUBE (principals característiques, personalització, canals, pujar vídeos, compartir a 
xarxes, web, integració a la resta de xarxes)  
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http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01.pdf
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis/login2.aspx?ReturnUrl=/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1687&idf=1687
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis/login2.aspx?ReturnUrl=/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1688&idf=1688
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o INSTAGRAM (una xarxa fotogràfica per mòbil, característiques, el perfil, filtres, els 
hashtags, integració al web, com fer-la servir a les nostres accions de màrqueting  

o PINTEREST (una xarxa fotogràfica, tipus d’usuaris, personalització del perfil, què podem 
compartir, com treure’n profit, integració a la resta de xarxes 

[Programa complet – Edició tarda – Edició vespre] 

 

Guia adreçada a les famílies 

Com t’impliques en l’educació digital dels teus fills i filles? 
El proper 27 de maig (18h), l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (c. Sant Pere 
més Baix, 7) acollirà la presentació de la Guia d’Educació Digital per a les Famílies, 
editada per l’ajuntament de Barcelona. 

La presentació anirà a càrrec de Dolors Reig, psicòloga social experta en xarxes socials 
i cultura digital, i Gerard Ardanuy, regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

Cal confirmar l’assistència al Punt d’Atenció de l’Institut d’Educació al telèfon 93 402 36 
63 o al correu imebatencio@bcn.cat  

 

 

Somescola: inscripcions i marxandatge per a la cercavila del 14 de juny 
Ja fa setmanes que us parlem de la concentració que Somescola 
prepara per al proper 14 de juny a Barcelona en defensa del model 
lingüístic de l’escola catalana.  

Sabeu, doncs, que hi podeu participar, a més amb la vostra colla 
gegantera o amb els capgrossos. En aquest cas, però, cal que us 
apunteu a la cercavila.  

D’altra banda, ja és a la venda un lot de marxandatge (samarreta + 
adhesius + joc de paraules + instruccions per fer un capgròs) al preu 
de 10€. Aquest lot es ven de forma directa (entitats de Somescola), en 
punts de distribució comercial i a la botiga en línia del web.  

També es pot aconseguir gràcies al diari El Punt Avui, que hi 
col·labora tot venent per 10€ la samarreta, l’adhesiu, un full 
d’inscripcions per fer un capgròs i un passatemps creat per Màrius 

i El 9 Nou de Vic 

Serra.   

El lot del diari es pot aconseguir tant a la seu de Barcelona (Diputació, 
284) i Girona (Santa Eugènia, 42) com a la del diar
(Plaça de la Catedral, 2). Podeu fer la comanda aquí.  

També el diari ARA ha començat una promoció per a la venda d’aquest 

Fi

electrònics, 

(escoles, esplais i agrupaments, cultura popular, teatre de carrer, bandes de 

de capgrossos. 

marxandatge. 

nalment, us recordem que podeu contribuir a l’èxit d’aquest projecte des de la vostra escola: 

1. Fent la màxima difusió possible de la mobilització per tots els canals: correus 
xarxes, imatge gràfica. En el cas de les xarxes, utilitzeu l’etiqueta #somescola14J 

2. Implicant les entitats del territori perquè participin activament en la cercavila com a 
comparsa 
música...) 

3. Organitzant accions de difusió prèvies. Pot ser molt útil fer tallers 

4. Organitzant autocars per assistir a la mobilització el 14 de juny. 

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb Sandra Casals (scasals@omnium.cat), coordinadora del projecte, 
amb la Laura Pujol, responsable de mobilització d’aquest acte (mobilitzacio@somescola.cat) i/o amb la Mònica 
Pérez, responsable de marxandatge (marxandatge@somescola.cat). 

 

 

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/5ef0b4eba35ab2d6180b0bca7e46b6f9.pdf
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis/login2.aspx?ReturnUrl=/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1688&idf=1688
http://www.escolacristiana.org/GestioServeis/login2.aspx?ReturnUrl=/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1689&idf=1689
mailto:imebatencio@bcn.cat
http://www.somescola.cat/formulari-dinscripcio/
https://www.omnium.cat/botiga/somescola/1-lot-somescola-2014.html
mailto:scasals@omnium.cat
mailto:mobilitzacio@somescola.cat
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Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
El sentit de l’humor en la familia és tan necessari com la disciplina, 

en els seus 
oses amb 

"Només hi ha un racó de l'univers que vostè pot estar segur de millorar: vostè mateix" 

en la vida familiar tant com la disciplina, l'educació o els valors. Les 
relacions entre pares i fills que permeten i dediquen temps a les diversions, el bon humor i el riure són més 

veure els problemes en la seva dimensió 
correcta, ni sobreestimats ni subestimats. Saber riure dels nostres errors i asprors facilita reconduir situacions 

és beneficis aporta a la persona: 

 oducció d'endorfines , transmissors químics que aporten al cervell alleujament i 

única orientada a l'alegria i al benestar . 

nsió i l'estrès, passem la major part del 
temps corregint de forma reactiva o fent èmfasi en els errors, els conflictes i les dificultats que, d'altra banda, 

com més dignes de crèdit són els models a imitar, millor i més durador serà l'aprenentatge. 

seguia transmetre amb enorme força els intensos moments de diversió que acabava de viure. 
ls pares podem ensenyar als nostres fills a no sobredimensionar els problemes a través del bon humor i 

 buidar la 

l’educació o els valors 

El riure i el bon humor són la millor i més barata de les 
medicines i combaten, si més no, el mal humor. Els nens ho 
descobreixen de manera espontània poques setmanes després 
del naixement. Aquest primera somriure desperta en nosaltres 
la més gran de les tendreses i els millors sentiments. Durant 
tota la infància, el riure l'acompanyarà i omplirà la nostra llar 
d'un dels sons més bells. Cal preguntar llavors si, com a pares, 
tenim cura que els nostres fills conreïn aquest meravellós sentit 
que és el de l'humor. ¿Procurem que aprenguin a riure sense 
fer mal als altres? ¿Tenim cura que puguin veure 
errors i en els nostres una oportunitat de mirar les c
perspectiva? Passem temps amb ells divertint-nos? 

Aldous Huxley. 

El sentit de l' humor és necessari 

sanes, menys tenses i més cordials. 

El sentit de l'humor és un sentit eminentment humà. Ens permet 

que, d'una altra manera, augmentarien les tensions i els conflictes. 

El riure és una de les expressions que m

1. És l'expressió de l'alegria. 

2. Activa la pr
benestar. 

3. Allibera tensions. 

4. Provoca una resposta emocional 

5. Augmenta la captació d'oxigen. 

6. Crea un ambient positiu i cordial . 

7. Ens ajuda a posar els problemes en perspectiva. 

Als nens els encanta riure, els agraden les bromes, les expressions de bon humor i l'alegria. Als pares ens és 
bastant fàcil fer riure quan són nadons, però a mesura que creixen i comencem a sentir la responsabilitat de 
la seva educació podem, a poc a poc, allunyar-nos de les expressions diàries d'alegria amb què ens dirigíem a 
ells quan eren petits. Ens posem perfeccionistes i, portats per la te

són característiques d'éssers en continu aprenentatge i creixement. 

I ens oblidem de passar temps amb ells divertint-nos. Deixem de banda l'alegria i el bon humor que tant ens 
poden ajudar en la seva educació. I deixem, per tant, de ser models de persones alegres i divertides, dignes 
de ser imitades pel nostre alt sentit de l'humor. Convé recordar que els nens aprenen, sobretot, per imitació, i 

Siguem conscients que l'alegria i el bon humor també s'eduquen. 

Als nens els encanta riure i els encanten les bromes. Les famílies que aconsegueixen passar temps divertint 
juntes creen vincles de relació més estrets i duradors. És convenient, per tant, passar temps junts en 
activitats lúdiques sovint. Recordo una nena de set anys que, després d'un passeig hivernal per la platja amb 
el seu pare i els seus germans en el qual van jugar i van córrer tot el temps, en tornar a casa va fer un dibuix 
que acon
E
l'alegria. 
 
Una vegada, després d'un llarg viatge, un paquet de cacau en pols es va obrir dins la nostra maleta de roba 
embrutant-ho tot. En el moment en què ho vam veure podíem haver-nos queixat i lamentat per la roba , etc. 
En comptes d'això, però, vam començar a riure i a veure el costat divertit de l'assumpte, comentant que 
hauríem de ficar els pantalons al got de llet per aprofitar el cacau, o que potser la millor idea seria
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llet directament a la maleta i tenir un munt de llet xocolatada! Els nostres fills encara recorden l'incident amb 
rialles i en el seu moment, ho van comentar amb els amics com una cosa tremendament divertida. 

Al llarg del dia tenim moltes oportunitats de viure la nostra relació amb els nens de manera alegre i divertida, 
però hem de ser capaços de reconèixer-los i de viure'ls sense por que les normes o la disciplina es vegin 
afectades. Un pare o una mare divertits i alegres són tan o més dignes de crèdit que aquells pares esquerps i 
culpabilitzadors. De fet , a nosaltres mateixos ens és molt més grat compartir el nostre temps amb persones 

sprés podrem ajudar a veure el costat divertit de l'assumpte, ja 

re l'empatia (capacitat social bàsica que ens 
ctuar en conseqüència).Finalment , recordar alguns jocs i activitats que 

 l'humor en els nostres fills: 

ure  

vertits mantenint la nostra expressió seriosa 

algú vol un gelat d'anxoves?  

l'inrevés o amb dues sabates diferents 

rdar les coses divertides que els nostres fills feien quan eren nadons 

ida tal com és 

s, siguem capaços de riure'ns dels nostres propis errors i de les nostres pròpies 
ls com créixer i millorar com a persones sense perdre el sentit de l'humor. 

 capacitat de fer-se preguntes sobre la vida i el 
món 

ència existencial? 

rs humans, 

erès per l'univers i les seves formes de vida. En general tenen una gran capacitat d'aprendre de 

de tracte alegre i cordial que amb aquelles que sempre es queixen o protesten per tot. Però el que hem 
d'evitar és riure dels nens. 

Si ens riem dels seus errors, podem afectar a la seva autoestima, ja que es troben encara en una etapa 
immadura en què necessiten afermar la confiança en si mateixos. Davant d'un error haurem primer de saber 
què opina el nostre fill del que ha passat i de
que ja coneixem els seus sentiments. És recomanable també comprovar el tipus d'humor que veuen els 
nostres fills en els programes de televisió. 

Sovint s'utilitza un humor que fa mal als altres per fer riure. Cal que mostrem als nostres fills que, encara que 
sigui divertit, mai podem riure a costa del dolor produït als altres. Caldrà fer-los veure que a ells tampoc els 
agrada ser blanc de rialles i burles per més divertit que pugui semblar. Aquest aprenentatge elemental els 
ajudarà a aprendre com ser divertits i simpàtics sense perd
permet saber com se sent l'altre i a
ens permetran educar el sentit de

1. Guerres de pessigolles  

2. Batalles de coixins  

3. Jugar a fet i amagar dins de casa  

4. Fer exercici físic junts  

5. Esperar al pare o mare amagats per casa i donar-li un ensurt  

6. Veure junts pel·lícules de ri

7. Fer comentaris di

8. Sortir a passejar i a jugar  

9. Explicar acudits  

10. Fer preguntes aparentment absurdes: 

11. Vestir intencionadament amb una peça a 

12. Llegir junts còmics o còmics divertits  

13. Explicar anècdotes de la nostra infància  

14. Reco

Són només algunes idees que ens permetran respondre a la gran necessitat d'alegria que els nostres fills i 
nosaltres tenim. 

Siguem conscients que el sentit de l'humor ens permetrà ser una família que accepta la v
(encara que no es conformi amb ella!), aportant solucions creatives davant de situacions que d'una altra 
manera minvarien les nostres relacions o els nostres estats d'ànim. 

Atrevim-nos a ser divertit
incapacitats mostrant als nostres fil
 
Carmen Herrera García 

La intel·ligència és també la

Què és la intel·lig

És la capacitat que tenen els vostres fills per fer-se preguntes sobre el món, l'existència dels ésse
la vida o la mort. 

Com puc saber si el meu fill té especialment desenvolupada la intel·ligència existencial? 

En general observareu que els nens i joves que tenen especialment desenvolupada aquesta intel·ligència 
poden quedar-se pensatius veient una pel·lícula, un paisatge, un esdeveniment, algun element de la natura... 
Mostren int
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l'adversitat. També tenen un coneixement important d'ells mateixos i molta sensibilitat cap als problemes dels 
altres. 

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

Per ajudar els vostres fills a desenvolupar aquesta intel·ligència convé que abans d'anar a dormir parleu amb 
ue han fet durant el dia, deixant alguns minuts per a la seva pròpia reflexió. També és important 

leg per ajudar-los a trobar respostes a les seves preguntes o bé utilitzar contes o altres eines 
ells d'allò q
utilitzar el dià
que facilitin aquest diàleg (dibuixos o pintures amb formes geomètriques) i també amb la finalitat d'ajudar-los 
a concentrar-se i reflexionar. 

Recursos 

Podeu accedir a molts recursos didàctics en línia perquè els vostres fills practiquin a casa. Us presentem 

 

alguns llocs web amb exercicis, activitats i jocs encaminats a estimular i desenvolupar la intel·ligència 
existencial dels vostres fills: 

De 3 a 6 anys 

Recull de contes, dibuixos geomètrics per pintar  i orientacions que us ajudaran a desenvolupar aquesta
intel·ligència en el vostre fill: 

http://www.edu365.cat/infantil/contesweb/index.htm 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3616&p_num=3http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3616&p_n
um=3 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26502&p_ex=la%20mort&p_num=3 

09.htmlhttp://www.colorear.net/dibujos/colorear-Mandalas-2  

 el cosmos i obres i quadres de diferents autors: 

De 6 a 12 anys 

Activitats i jocs sobre

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/palau/imatcosm.htm 
http://www.xtec.cat/~dabizand/quadres/quadres.html 

ivers i l'espai en general: 

A partir de 12 anys 

Recursos que fomenten la reflexió sobre el cosmos, la vida, l'un

http://www.nostranau.net/ 
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ 
http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cat/index_alumno.htm 
http://www.xtec.cat/~asarsane/videouniversvida.htm 

Cada nen necessita un suport emocional diferent per afrontar els conflictes 
familiars 

Totes les famílies afronten situacions complicades tard o d'hora, encara que no sempre de la mateixa 
magnitud. A vegades, això pot repercutir en la vida quotidiana dels més petits. Et suggerim algunes 
recomanacions sobre com ajudar-los en aquestes situacions. 

Els conflictes no s'afronten igual a totes les edats. A més, en funció del caràcter i de la personalitat, 
ocional diferent. Alguns, per exemple, tindran tendència a sentir-se 

 amb un fill adolescent

cada nen necessita un suport em
culpables, mentre que altres seran més propensos a mostrar atacs o moments d'ira. 

Et presentem una petita guia amb els conflictes més freqüents a les llars. 

Problemes  

l dels pares, o fins i tot per la seva 

 ser 

 per les seves coses, mostrant interès autèntic però respectant la seva intimitat. 

enir debats sobre qualsevol tema d'opinió, sempre de forma raonada. 

Durant l'adolescència, els joves comencen a construir la identitat pròpia, i se senten més autònoms. Per això 
poden sentir-se incòmodes o molestos davant qualsevol signe de contro
presència. 

Encara que això es dóna en gairebé tots els adolescents, de vegades la seva actitud pot arribar a
molt rebel. Aquestes pistes poden ajudar a pal·liar el possible conflicte: 

1. Comunicar-se molt amb ell. Evitar les crítiques, els judicis o les comparacions. 

2. Preguntar-li

3. Valorar sempre que es pugui les coses que fa bé, els èxits. 

4. Buscar algun focus d'interès que es pugui compartir, i tractar d'interessar-se pel que ell considera 
important. 

5. És interessant t

http://www.edu365.cat/infantil/contesweb/index.htm
http://www.xtec.cat/%7Elvallmaj/palau/imatcosm.htm
http://www.xtec.cat/%7Elvallmaj/palau/imatcosm.htm
http://www.nostranau.net/
http://www.nostranau.net/
http://www.nostranau.net/
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6. Quan faci una cosa negativa i calgui dir-ho, fer-li arribar els sentiments que això provoca, 
més que no pas una crítica reiterativa. 

La síndrome del niu buit 

La síndrome del niu buit es produeix quan un fill que ha conviscut a la llar tota la vida s'emancipa, o bé viatja 
. Això pot provocar una sensació d'incredulitat, de 

A més  

ment es gaudirà de més temps per a un 
 

 (per exemple 

gic, etc. 

s sempre que ho demanin, però sense intentar absorbir-los. 

 enrere. 

fins a un país estranger per seguir allà la vida estudiantil
nostàlgia i de tristesa en els pares. 

 també hi ha implícit un canvi de rols que la parella, si conviu, haurà d'afrontar.

1. No fugir del dol, sinó afrontar-lo i superar-lo. 

2. Afrontar la situació en positiu: a partir d'aquest mo
mateix, podent dedicar-lo a aficions o reptes als que abans no es podia.

3. Incorporar "rituals familiars" nous, per seguir conreant la relació amb els fills
trobar-se per dinar o sopar un dia de la setmana). 

4. Sentir-se un mateix, recuperant la cura per l’estat físic, psicolò

5. Ajudar els fill

6. Prendre la nova situació com una oportunitat per construir present i futur, amb el millor de les 
noves circumstàncies i sense mirar constantment cap

La ruptura de la parella 

els pares o tutorQue s decideixin separar-se pot ser una situació bastant dolorosa per als nens al principi, 

 que està passant. Amb paraules comprensibles per a ells, però sent 

hagin acordat prèviament en 

centrar-se en com serà la relació entre ells en el futur. Han d'entendre 

n partit en el conflicte, que se sentin comprats, utilitzats 

5. Els motius de la parella per separar-se són de la parella. És recomanable ser discret en aquest 

 

encara que amb el temps es poden superar aquestes dificultats. 

1. Comunicar als fills i filles el
clars. 

2. Tots dos cònjuges han d'estar presents al comunicar-ho. És bo que 
quins termes parlaran. 

3. En conversar amb ells, 
que podran seguir gaudint dels seus pares, encara que per separat. 

4. Evitar decididament que els fills prengui
o que se’ls fa xantatge. 

sentit, i centrar-se en el futur. 

6. Evitar sempre la discussió i els retrets davant els nens. 

Dia a dia dels centres i les institucions 
Un alumne d’Escolàpies Sant Martí de Barcelona, 1r premi Marató de 
Problemes 2014 

L’alumne de 3r d’ESO del col·legi Escolàpies Sant Martí de Barcelona, Pau Autrand, ha aconseguit el primer 
premi a la Marató de Problemes 2014, que organitza la Federació de Matemàtiques de Catalunya i el 
departament d’Ensenyament. 

El conjunt de professores i professors que ha valorat l'activitat ha destacat l'alt nivell dels participants i ha 
alorat. Els 
proper dia 

l 

e

es de 1r de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi 

acordat atorgar quatre primers premis, dels quals el de Pau Autrand ha estat el més ben v
guardonats són convidats a l'acte de lliurament dels premis de la prova Cangur, que tindrà lloc el 
15 de maig (18h) a l'auditori de
Fargas, Barcelona). 

Tres alumnes de Jesuït

campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (c. Ramon Trias 

s Sarrià, premiades al projecte Mango Smile 

Tres alumn
de Barcelona (Sílvia Aubert, Mariona Campmany i Aina Ras) han 
obtingut el 2n premi al membre més participatiu de la comunitat Mango 
Smile. Per l’elaboració d’un projecte de producció de nines fetes amb roba 
reciclada.  

Smile Mango és l’acrònim del Social Innovation Lab de la Càtedra Mango 
de Responsabilitat Social Corporativa de l’ESCI  (Escola Superior de 
Comerç Internacional, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra). 
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El projecte SMILE es proposa ampliar l’abast de l’objectiu de la càtedra MANGO DE RSC, i dur el coneixement 
generat de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i de la sostenibilitat de l’activitat econòmica i 
empresarial cap a la generació de valor econòmic, social i ambiental, a través de la innovació. 

e
c

e l’alumna de 6è de primària del col·legi Escolàpies de Sabadell, 

cooperativa Abacus, presenten la fira més gran realitzada a Europa sobre 

t
m

sicopedagoga i logopeda de l’escola Lestonnac de Barcelona, Iolanda López 
e maig al programa de ràdio Matins en Xarxa per parlar del 

 aquí

s Sabadell guanya el concurs de dibuix del cartell de 
licks 

El dibuix d

Una alumna d’Escolàpi
la Fira A Sabadell som 

Ainhoa Pérez, que representa un click fotografiant la Torre de l’Aigua, ha 
estat la proposta triada per anunciar l’edició 2014 de la fira A Sabadell 
som clicks.  

El regidor de Comerç, Consum i Turisme, Carles Bosch, i el representant 
de Somosclicks, Rodrigo Coronel, van lliurar la setmana passada el premi 
-consistent en un lot de productes de clicks- a la guanyadora. 

L’Ajuntament de Sabadell, Fira Sabadell i l’associació catalana 
Somosclicks, amb la col·laboració de Pavón online, el Zoo de Barcelona i la 

Clicks de Playmobil entre el 17 i 18 de maig al recinte Firal de Sabadell. Per il·lustrar aquesta Fira i donar més 
rellevància local al certamen, es convoca un concurs de disseny del cartell anunciador obert a totes les 
escoles de la ciutat.  

ra de l’escola Lestonnac de Barcelona parla sobre psicopedagogia 
a Matins en xarxa 

La mestra, p

Una mes
al progra

8 

Iglesias, va assistir el passat 5 d
paper dels psicopedagogs a l’escola, l’atenció a les dificultats d’aprenentatge i les altes 
capacitats.  

Podeu escoltar el programa . 

ola FEDAC-Santa Coloma de Gramenet, Javier Arias, Helena Calatrava i 
Patrícia Martínez, han estat seleccion

rias participarà en el projecte Fotosíntesi 

l'evolució i 

 a la 
malaltia: un viatge per la biologia tridimensional de 

 desenvolupat per investigadors de 
rsitat de Barcelona (UB). 

 

Tres alumnes de FEDAC-Santa Coloma, seleccionats per participar al 
programa Joves i Ciència 

Tres alumnes de 4t d’ESO de l’esc
ats per participar en el Programa Joves i Ciència d’enguany.  

a Pedrera, promou les vocacions científiques entre els joves més ben 

• Javier A

El programa, de la Fundació Catalunya-L
preparats d’arreu de Catalunya.   

artificial: la llum i l’aigua com a fonts d’energia. 
Projecte liderat per investigadors de l’Imperial College 
London. 

• Helena Calatrava participarà en el projecte Una mirada a 
l'ADN: ús de la seqüenciació per explorar 
la diversitat. Projecte liderat per investigadors del Centre 
de Regulació Genòmica (CRG) del laboratori d’Anàlisi 
Comparativa de Sistemes de Desenvolupament. 

• Patrícia Martínez participarà en el projecte De l’ADN

les proteïnes. Projecte
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) i de la Unive

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n 

http://catalunyareligio.cat/ca

gratuïtament al butlletí: 
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