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Cercavila 14 de juny - “Per un país de tots, decidim escola catalana”. 
Indicacions per al bon funcionament  

Ja fa dies que insistim en la importància de fer costat a la 
cercavila reivindicativa per l’Escola Catalana d’aquest 
proper dissabte, 14 de juny, a Barcelona. 

La capçalera amb la pancarta “Per un país de tots, decidim 
escola catalana”, se situarà, en principi, a la plaça de 
Tetuan - Gran Via i, a les 18h, hauria d’iniciar la marxa 
pel Passeig de Sant Joan cap al de Lluís Companys.  

Es demana que tothom accedeixi a la cercavila per la 
Gran Via, venint de la banda de Passeig de Gràcia per 
evitar que hi hagi gent davant la capçalera.  

Hem establert un punt de trobada d’escoles cristianes 
per a tots aquells que us sigui fàcil arribar-hi i, així, marxar 
més acompanyats. És a la cruïlla entre la Gran Via i el 
carrer Girona, on caldria arribar a quarts de sis de la 
tarda. 

L’escenari serà al final de passeig de Lluís Companys. 
Mentre hi arriba la cercavila, s’hi passaran els diversos 
vídeos que s’han fet. Es preveu que, cap a les 20h, hi hagi 
una breu actuació del grup Macedònia i que, a les 20.30h, 
els representants de totes les entitats pugin a l’escenari per 
fer la lectura del manifest, que anirà a càrrec de la 
presidenta d’Òmnium, Muriel Casals.  

A continuació hi haurà les actuacions de Tortell Poltrona, 
Lax’n’ Busto i un grup de Gospel. El conductor de l’acte serà en Quim Masferrer. 

Molt important 

Es demana que si s’organitzen autocars o es preveu assistir-hi amb colles de gegants, capgrossos, 
etc, es comuniqui a l’organització, ja sigui apuntant-s’hi al web (somescola.cat), ja sigui fent-ho 
directament. 

Ja teniu la samarreta? 

El lot es pot adquirir a través de la botiga virtual de Somescola.cat i de diverses entitats de la coordinadora, o 
bé en punts de distribució com: Abacus, Ara, Bon Preu, El Punt Avui, Llibres Text, Productes de la Terra i 
Vilaweb. Els centres escolars, les AMPA i les colles i grups de cultura popular tenen descompte en el lot de la 
mobilització del 14 de juny. 

 

Manifest de les escoles concertades de primària de Sant Vicenç dels Horts 
Les escoles concertades de primària de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) han redactat un manifest 
davant les “declaracions desagradables” que el representat de la FAPAC a la població va pronunciar en 
diversos mitjans de comunicació. Des d’aquestes escoles, “no tenim cap intenció d’obrir cap confrontació amb 

http://www.somescola.cat/
http://www.somescola.cat/qui-som/
http://abacus.coop/es/
http://www.ara.cat/
http://www.bonpreu.cat/
http://www.elpuntavui.cat/
http://www.llibrestext.com/botiga/
http://www.productesdelaterra.cat/
http://www.vilaweb.caty/
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ningú, però creiem que les declaracions equivocades i/o malintencionades de persones que tenen certa 
responsabilitat social s'han de contestar”. 

El manifest és el que segueix: 

Volem manifestar el nostre total desacord amb les declaracions del representant de la FAPAC al Baix Llobregat 
recentment publicades en certs mitjans de comunicació. Les comunitats educatives de les escoles concertades 
de Sant Vicenç dels Horts ens sentim profundament dolgudes per les opinions expressades en una roda de 
premsa en la qual s’acusa el Departament d’Ensenyament d’afavorir l’escola concertada i de perjudicar la 
pública; concretament, exposant que “volen omplir la concertada tancant la pública”. Aquesta afirmació, en el 
to de denúncia amb què és formulada, dóna a entendre clarament que l’escola concertada és la que s’hauria 
de tancar i no la pública -i, de fet, l’esmentada entitat no s’amaga de dir-ho en la roda de premsa. 

L’escola concertada, amb el seu ideari i el seu projecte educatiu, és una opció vàlida, i ens atrevim a dir tan 
vàlida com la pública. Oferim i som un servei públic d’educació a la societat, com bé diu la LEC, i així ho 
entenen les famílies que confien cada curs en nosaltres. O és que les famílies no tenen dret a escollir l’escola 
que volen per als seus fills? També sabem i tenim molt clar, des de fa molt de temps, que si no arribem a un 
mínim d’alumnes en la preinscripció, el Departament ens treu el concert educatiu, amb el greu perjudici que 
això suposa per a tota la comunitat educativa; enguany s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat una 
resolució en què es dictaminava el tancament d'unitats concertades en un total de 57 escoles. (Val a dir que 
23 d’aquests concerts pertanyen a unitats de P3.) 

El Departament no tanca escoles concertades, però la retirada del concert equival a un tancament, ja que 
retira tota mena d’ajudes al centre i a les famílies afectades. Cal recordar que els centres concertats no són 
totalment sostinguts amb fons públics, sinó que ho és només una part de la seva oferta educativa: els 
ensenyaments curriculars que han justificat el concert amb l’Administració. 

Rebutgem clarament la confrontació que genera el Sr. Juan Ramon Torres quan compara les preinscripcions 
d’escoles públiques i privades concertades de la nostra població per dir quines han de tancar aules i declarar 
que el Departament afavoreix l’escola concertada. Mitjançant aquest manifest, volem demanar que se’ns 
respecti i reivindicar la llarga tradició de servei i el paper que han jugat tant el Col·legi La Immaculada com 
el Col·legi Sant Vicenç al nostre poble, brindant a les famílies la possibilitat d’una oferta educativa plural i 
de qualitat. 

El nostre enemic no és l’escola pública, i prova d’això és que durant molt de temps hem col·laborat i hem 
sentit que, junts, oferíem un bon servei a la ciutadania de la nostra població; tampoc no ho és el 
Departament, que sempre ens ha ajudat a millorar i ens ha donat tot el suport que hem necessitat; tampoc 
no ho és l’Ajuntament, que ha estat al nostre costat sempre que li ho hem demanat; tampoc no ho és ni ha 
de ser la FAPAC, que aplega la majoria de les AMPA de centres públics de Catalunya, i en la nostra població 
sempre ha volgut comptar fins ara amb la nostra col·laboració, arran de les activitats educatives i esportives 
que organitza, la qual cosa agraïm. 

Els nostres enemics són la crisi econòmica i social, la baixa natalitat i la impotència de tantes famílies que 
veuen trencat el seu projecte de vida. Els nostres enemics són la incomprensió i la ignorància, que, en 
comptes d’unir esforços, divideixen i confonen la gent i revifen sentiments d’exclusió i de culpabilitat. 

En l’educació també “TOTS SOM NOSALTRES”. 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Per educar els fills en hàbits saludables cal l’exemple dels pares 

Cap Clínic de Pediatria de l'Hospital Clínic-Universitari de Sant Joan de Déu, el Dr. Santiago García-Tornel 
comenta les característiques de la bona salut de l'adolescent a través d'un dels seus màxims interessos, 
l'educació mèdica dels pares entesa com una actitud profilàctica. 

Què podem fer a casa per tenir bona salut? 

L'Organització Mundial de la Salut va definir a l'any 1947 que "la salut és un estat de complet benestar físic, 
mental i social, i no només l'absència de malaltia o dolència". Aquesta definició tan senzilla té una profunditat 
i repercussió enorme i moltes famílies desconeixen que la prevenció, fins i tot en els aspectes que ens 
semblen més banals de la nostra vida, és de gran importància per tenir una bona salut. 

Per aconseguir una bona salut a casa, és fonamental tenir una bona relació i coherència; i fins i tot afegiria 
una paraula que a molts no els agrada: autoritat. Tant els nens com els joves necessiten normes, des de 
recomanacions fins a prohibicions. Des que el nen és petit cal usar la disciplina per ensenyar bons hàbits de 
salut: menjar, dormir, higiene personal, vacunacions, revisions de salut, exercici físic, etc. Serà necessària 
coherència (que els pares estiguin d'acord en l'educació dels seus fills) i el model (no es pot ensenyar una 
conducta saludable si un no dóna exemple d'ella.  
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Quins factors afecten el concepte de "salut" en l'adolescent? 

Els joves es caracteritzen per tenir, en general, una bona salut física, tenen poques malalties i estan en 
plenitud d'energia. Per què, doncs, hi ha en l'actualitat tant interès en la salut de l'adolescent? La resposta és 
senzilla. Des de fa temps s'observa que els joves tenen un paper més important en la nostra societat i que 
quan s'analitzen detalladament els seus problemes ens trobem amb aspectes cridaners. 

1. La família i la societat han canviat d'una forma extraordinària en les últimes dècades. La família, els 
valors socials o les exigències per arribar a una estabilitat i una independència social són factors que 
dificulten la integració dels joves a la societat. 

2. L'adolescent té uns problemes de salut específics de la seva edat (acne, escoliosi, canvis en els 
òrgans sexuals, adaptació a la seva nova imatge) que els preocupa i que requereixen un metge que 
els atengui. 

3. L'accés del jove al metge del jove d'una forma fàcil, confidencial, individual i gratuïta encara no s'hi 
ha arribat tot i que en el nostre país hi ha una clara preocupació perquè l'adolescent pugui anar al seu 
metge. 

4. L'adolescent és un experimentador i, en ocasions, aquesta experimentació el porta a les conductes de 
risc que preocupa a tots els pares: sexe, alcohol, tabac, drogues o violència. 

No obstant això, cal animar els pares. La majoria dels adolescents són normals encara que no coincideixin en 
la seva forma de pensar o d'actuar amb la dels seus pares. 

Què hauria d'alertar-nos en aquesta etapa de la vida dels nostres fills? 

Durant l'adolescència, els joves i les seves famílies s'enfronten a una sèrie de problemes i inquietuds i, amb 
un element distorsionat: el que li sembla important a l'adolescent pot no semblar important als pares, i 
viceversa. Sovint els problemes que els preocupen els resolen ells mateixos o amb l'ajuda dels seus amics i 
no van al metge. La resposta a la pregunta de quin és el comportament "normal" de l'adolescent no està ben 
definida. Cal valorar la gravetat, la durada, la repercussió en la família, la repercussió en el col·legi i la 
repercussió amb el seu entorn habitual. En resum, els pares han de preocupar-se quan el comportament o la 
salut del jove interfereixen en la seva vida o en la dels altres. 

Problemes com tristesa persistent, idees suïcides, trastorns marcats del comportament des de la infància, 
comportaments de risc com consum de drogues, activitat sexual no protegida, davallada, marcada, en el 
rendiment escolar o gran preocupació per la imatge, entre d'altres, ha d' alertar els pares per consultar el 
pediatre. 

A partir de la seva experiència professional, quins són els problemes de salut més freqüents en 
aquesta etapa de la vida? 

Al jove, l'afecten molt aquelles situacions que tenen un impacte en la seva imatge corporal. Per exemple, 
l'acne, la diferència de talles i grandàries del cos o d'aspecte físic els preocupen notablement. D'una forma 
senzilla, els podem dividir en freqüents i infreqüents i en ambdós tipus hi ha graus de gravetat. No obstant 
això, els metges que tractem amb joves sabem que hi ha una gran diferència en "la malaltia percebuda pel 
malalt", i aquella que és real. M'explico: per a un jove el seu pes o la seva talla poden ser normals però "si 
em comparo amb els altres", com solen fer, diuen "sóc molt baix, o molt grossa", etc. El que afecta a la seva 
imatge és important però no es preocupen de les seves conductes de risc o els seus hàbits dolents. 

A banda de problemes coneguts, però no controlats del tot, com el sexe i les drogues, estan sorgint alguns 
problemes de salut l'abast del qual no podem albirar: per exemple, l'obesitat creix en proporcions 
epidèmiques. L'augment dels trastorns mentals també crida l'atenció pel seu gran impacte negatiu en la 
convivència de les famílies. 

En qüestions com el rendiment escolar, entre altres factors, personalment em crida molt l'atenció les poques 
hores dedicades a dormir. No només es dorm poc, sinó que es menja tard i es fan uns horaris laborals, en 
ocasions, demencials. Com és possible que una gran part dels programes de televisió de més audiència siguin 
a partir de les 11 de la nit? 

Com a pares, com podem inculcar/transmetre als nostres fills la importància de tenir cura d’un/a 
mateix/a en una etapa com l'adolescència? 

"Una casa no es fa sense uns bons fonaments". Em sorprèn i em preocupa comportaments en la consulta que 
reflecteixen un estil de vida que pot repercutir negativament quan el nen o nena creixi . Només ho reflectiré 
amb frases que escolto habitualment per situacions simples: "no m'atreveixo a llevar-li el xumet" o "vols 
llençar el xumet?", "te n'aniràs a dormir aviat?". Hi ha pares que demanen permís als seus fills sobre allò que 
haurien de decidir ells per educar-los. 

Moltes vegades els pares haurien d'anar a contracorrent de les "societats" que hem comentat. Idees fermes i 
raonables, flexibilitat per a la negociació i, sobretot, afavorir l'autoestima del nen o del jove lloant el que fa 
correctament. Amb el temps assolirem que el control extern que hem mantingut des de l'exterior i ensenyat 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 3 



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 4 

es converteixi en un autocontrol que els donarà seguretat i independència per dur una vida adulta plena i 
sana.  

Fins a un 30% de les dificultats d’aprenentatge estan relacionades amb 
problemes de visió 

Es calcula que d’un 15 a un 30% de les dificultats d’aprenentatge que presenten els nens estan relacionades 
amb un problema d’eficàcia i/o de percepció visual.  

La visió és un procés complex i fonamental en l’aprenentatge escolar. Més de dues terceres parts de la 
informació que reben els estudiants arriben al cervell a través del sistema visual. 

Els ulls són els sensors que recullen la informació del nostre entorn però només són part de tot el procés 
visual. Aquesta informació captada ha de ser coordinada, ordenada, comparada i processada pel cervell, i és 
allà on realment aconseguim veure. 

Tant la lectoescriptura tradicional com l’ús generalitzat de les tecnologies de la informació i de la comunicació 
exigeixen al sistema visual un major nivell de rendiment. Les activitats escolars impliquen passar molt temps 
en visió propera, cosa que requereix unes habilitats visuals i perceptives que permetin llegir ràpidament i 
comprendre bé el que es llegeix. Qualsevol interferència visual és un gran factor de risc en el fracàs escolar. 

El que fa un optometrista davant d’un problema d’aprenentatge és investigar, detectar i diagnosticar les 
dificultats escolars que estan causades directament per una manca de les habilitats visuals necessàries per la 
lectoescriptura i proposar els tractaments òptims per restablir la funció correcta. 

  
Dia a dia dels centres i les institucions 
Una alumna de Vedruna Ripoll, guanyadora de Catalunya del certamen de 
Lectura en Veu Alta 

L’alumna de 4t de Primària de l’escola Vedruna de Ripoll, Emma 
Rodríguez, ha estat proclamada guanyadora del 10è Certamen 
Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta en la categoria 
Grumets Vermells. Després de superar la semifinal celebrada a Girona al 
mes de maig, el passat 4 de juny va participar en la final que va tenir 
lloc al Teatre Nacional de Catalunya. 

na  
L’Emma ha estat guardonada amb un llibre digital i, l’escola, amb un 
xec de 500€ en llibres del grup Enciclopèdia Catala

En el conjunt de les fases hi han participat un total de 65.000 alumnes 
d’arreu de Catalunya, dels quals 24 han arribat a la final. 

Aquest certamen és organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. L’objectiu és potenciar i fomentar la lectura, una prioritat del currículum escolar. 

Alumnes de l’Escola Cristiana, reconeguts en els Jocs Florals Escolars de 
Barcelona 

Diversos alumnes de l’Escola Cristiana han resultat guanyadors en els Jocs Florals Escolars de la ciutat de 
Barcelona. Així, l’alumne de 1r de Primària de l’escola Jesuïtes Casp, Àlex Sauras, ha obtingut el primer 
premi de prosa del districte de l’Eixample amb el conte El ratolí i el formatge d'or, i ha estat seleccionat per a 
la fase final, que se celebrarà a l'ajuntament de la capital.  

També l’alumna de 1r d’ESO de l’Escola Pia Balmes de Barcelona, Cristina Naya, ha estat premiada pel 
districte de Sarrià - Sant Gervasi en la categoria de prosa a partir de 12 anys. Podeu llegir el seu conte aquí.  

Dues alumnes del Col·legi Teresià de Tortosa, guanyadores del concurs 'El 
gust per la lectura' 

Dues alumnes del col·legi Teresià de Tortosa, Isabel 
Raventós i Maria Marra, han resultat premiades en la 
categoria D del concurs El gust per la lectura gràcies a 
dues redaccions individuals a propòsit del llibre Terra 
Promesa, de l'escriptor Oleguer Homs. Isabel Raventós 
en va ser la guanyadora i Maria Marra s’endugué un 
accèssit. 

El gust per la lectura és un certamen en què hi participen 
alumnes d'ESO, batxillerat o adults en centres de 
formació. El concurs, que enguany ha arribat a la 

https://docs.google.com/file/d/0B7Um4YFGxIkQZTVFRnVLUkNXX18wd2VaT21ZR2s1bEdoLUw0/edit?pli=1
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dinovena edició, es basa en la lectura d'un llibre escollit pel centre i l’elaboració d’una redacció individual o bé 
un treball audiovisual en grup dels alumnes. 

Les guanyadores, juntament amb les professores Carme Castell i Anna Valls, van acudir a l’acte de 
lliurament dels guardons, que va tenir lloc al CaixaFòrum de Barcelona, i el qual va ser presidit per la 
Subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, Marta Pereña. 

Alumnes de l’Escola Cristiana, guanyadors en 7 de les 8 categories del 
concurs The Phonix  

Dels 8 nivells amb què compta el concurs d’anglès Interescolar The Phonix, 7 han estat 
guanyats per alumnes de l’Escola Cristiana. Així, en el primer nivell (corresponent a 5è 
de primària), ha resultat guanyador Sergio Antonio Küppers, del col·legi Reial 
Monestir de Santa Isabel de Barcelona. En el segon nivell, (corresponent a 6è de 
primària), ha resultat guanyadora Paula Hidalgo (a la foto), del col·legi Mare de Déu 
de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat.  

En el tercer nivell (1r d’ESO), ha resultat guanyadora Carla Molina, de l’Escola Pia de 
Vilanova i la Geltrú. En el quart nivell (2n d’ESO), el premi ha estat per a Sílvia 
Balcells, del col·legi Pare Manyanet de Barcelona. En el cinquè nivell (3r d’ESO), el 
primer lloc ha estat per a Clara Sarrià, de l’escola Jardí de Granollers. En el 6è nivell 
(corresponent a 4t d’ESO), el guanyador ha estat Víctor Peris, del col·legi Lestonnac 
de Barcelona. En el 7è nivell (corresponent a 1r de Batxillerat i GMCF), el primer lloc ha 
correspost a Emma Villanueva, de FEDAC Lleida.     

Cal dir que, entre els 10 primers guanyadors de cada categoria, hi ha també un 
bon nombre d’alumnes de l’Escola Cristiana, com es pot comprovar en aquest 

enllaç.   

Una alumna de Sagrada Família Sant Andreu de Barcelona, segon premi a 
les Olimpíades d’Economia 
L’alumna de 2n de Batxillerat del col·legi Sagrada Família de Sant Andreu de Barcelona, Patrícia Rozano, ha 
guanyat el segon premi de la fase local autonòmica de les Olimpíades d’Economia, que convoca la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).   

Dels 48 participants, el centre de Sant Andreu ha quedat entre els 10 millors amb qualificació mitjana per als 
seus estudiants. Com a premi, l’alumna podrà sol·licitar el 50% de gratuïtat de la matrícula en qualsevol de 
les 7 titulacions que ofereix la facultat d’economia i empresa per al primer curs del 2014-2015. 

D’altra banda, les alumnes Laia López i Carla Fernández han estat premiades als Jocs Florals del districte 
de Sant Andreu. Finalment, l’alumna de 4t de Primària, Maite Rego, ha guanyat el Concurs de dibuix musical 
que convoca la botiga d’instruments UME. L’alumna, que ha resultat guanyadora d’entre un total de 5000 
dibuixos presentats per escoles de tot Catalunya, ha rebut com a premi un instrument musical (el que ella 
triï) i  l’escola, 2000€ en instruments musicals. 

Els Premis Baldiri Reixac 2013-2014 guardonen centres i alumnes de 
l’Escola Cristiana 

La Fundació Lluís Carulla lliura els premis Baldiri Reixac, que 
tenen com a objectiu guardonar treballs de docents, alumnes i 
centres d’ensenyament. Han resultat premiats diversos alumnes 
i professors de l’Escola Cristiana. La relació és la següent: 

Premis als alumnes 

- Estudi de les malalties associades amb el sistema circulatori, 
d’Alba Sanabra, alumna de 4t d’ESO Col·legi Cor de Maria de 
Valls. Professor: Pere Compte. 

- Superar la leucèmia infantil, de Marina Casabella, Paul 
Lorton i Maria Gutiérrez, alumnes de 4t d’ESO Escola 
Maristes - Valldemia de Mataró. Professora: Eulàlia Salichs. 

- Construcció d'un forn solar, dels alumnes de 2n d'ESO de 
l’Escola La Salle Bonanova de Barcelona. Professor: Joan 
Carles Calafat. 

- Interpretant el Bestiari de Joan Oliver, dels alumnes de 1r 
d’ESO de l’Escola Vedruna de Tona. Professora: Ester Puig. 

- Projecte Interdisciplinari. El petit príncep, dels alumnes de 

http://www.concurs-angles.info/
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primària i 1r d’ESO Escola Escorial 
de Vic. 

- Alifara, dels alumnes de llar d’infants, infantil, primària, ESO i batxillerat de l’Escola L'Horitzó de 
Barcelona. Mestres: tot l’equip de l’escola. 

- Experiències per fomentar la comunicació en català entre l’alumnat. Conta contes per a la 
normalització lingüística a Rubí. Alumnes d’ESO Escola parroquial Nostra Senyora de Montserrat de 
Rubí. 

- Projecte: La xocolata, dels alumnes de 3r de primària Escola Sagrats Cors de Torelló. Mestres: M. 
Pilar Besora, Jordina Cabré, M. Pilar Herrerias i Núria Tombas. 

- La pagesia de Manlleu, 60 anys i tres generacions després, dels alumnes de 3r de primària Escola 
Casals- Gràcia de Manlleu. Mestres: Assumpta Pujol i Pilar Serra. 

- Personatges il·lustres a l’Espluga de Francolí, dels alumnes de 3r de primària de l’escola Mare de 
Déu del Carme, de l’Espluga de Francolí. Mestres: Enriqueta Vilajoliu, M. Dolors Abel i Cristina 
Campos.  

- Els Masanés. La història d’una família catalana des del segle XVII, de Guillem Ibáñez, alumnes de 
2n de batxillerat de l’escola La Salle Manresa. Professora: Isabel Font. 

- La sal a la Catalunya de l’època medieval, de Jordi Calzada, alumne de 2n de batxillerat del 
Centre d’Estudis Gresol de Terrassa. Professor: Josep Puy. 

- Km 0, ni un pas més, de Judit Llobera, alumna de 2n de batxillerat de l’escola Vedruna de 
Balaguer. Professor: Antonio Closa.  

- La L-2 segona línia defensiva de la República a Catalunya, de Santi Pérez, alumne de 2n de 
batxillerat de l’escola Immaculada Concepció de Barcelona. Professor: Xavier Queralt.  

- Projecte Interdisciplinari, El petit príncep, dels alumnes de Primària i 1r d’ESO de l’escola Escorial 
de Vic. Mestres: Lluís Llord, Mercè Molas i Raquel Solà. 

Premis als professors 

- Va de contes. De la literatura escrita a l’oral i de l’oral a la digital. Imma Oliva i Adroher, del 
col·legi Jesuïtes Casp-Sagrat Cor de Jesús, de Barcelona.  

Per l’encert en la reactualització de l’oralitat com a atribut inherent del fet literari gràcies a l'ajut de 
les tecnologies, que la fa especialment útil en el segon curs de batxillerat per assolir no només les 
competències específiques de la matèria (la comunicativa, l’estètica i la literària), sinó també la 
competència digital. Així mateix, les nombroses eines i recursos TIC emprades pels estudiants al 
llarg del curs faciliten el treball cooperatiu i afavoreixen la creació multiformat, d’una manera que 
acosten el procés d'aprenentatge dins de l'aula a les experiències digitals dels joves. 

Premis a experiències que fomentin la comunicació en català entre l’alumnat dins i 
fora de l’aula 

- Conta contes per a la normalització lingüística a Rubí, dels alumnes d’ESO de l’escola parroquial 
Nostra Senyora de Montserrat de Rubí. Professora: Anna Rusiñol. 

Alumnes de l’escola Sagrada Família del carrer Urgell de Barcelona, primer 
premi en el concurs Start-Up 

Un grup d’alumnes de 4t ESO de l’Escola Sagrada Família, situada al carrer 
Urgell de Barcelona, ha guanyat el primer premi en el concurs Start-Up 
School de la Fundació Escola Emprenedors i l’Institut Municipal de Barcelona. 
D’un total de 10 empreses seleccionades de 2n cicle de l’ESO o Batxillerat, el 
grup de Sagrada Família, amb el seu producte Clearphone, ha estat el que ha 
obtingut millor qualificació com a iniciativa empresarial escolar del 2014. 
Clearphone és un aparell que evita que els cables dels auriculars 
s’emboliquin. Els guanyadors faran un viatge a Londres per visitar start-ups i 
conèixer empreses emprenedores. 

En l’acte de lliurament dels Premis Joves Emprenedors 2013, que va tenir lloc el passat 28 de maig, els 
alumnes premiats van poder parlar una estona amb el President Artur Mas, a qui van regalar el seu exitós 
producte. 

L’Escola Sagrada Família també ha participat en la II Jornada FECC Emprenedoria, en què ha presentat el 
model d’assignatures d’emprenedoria en anglès que el centre té implementat al segon cicle de l’ESO. 
També la mini-empresa EcoBam, creada per alumnes de 3r d’ESO, ha exposat el seu projecte d’empresa de 
final de curs com a exemple del treball realitzat. 
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Alumnes de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, finalistes a la 2a Competició 
Catalana de Miniempreses  
La miniempresa creada per les alumnes de 1r de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, Cristina 
Miquel, Sílvia Niño, Ares Sauqué, Laura Soler i Alèxia Gascó ha resultat finalista a la 2a Competició 
Catalana de Miniempreses organitzada per Junior Achievement. 

Un jurat constituït per professionals de diferents àmbits, empresaris i directius d'empresa, ha avaluat totes les 
candidatures i ha seleccionat els 24 projectes participants en la competició. 

La professora d'Empresa, M. Carmen Galindo, va ser amb les alumnes durant la presentació i va poder 
copsar com la posada en marxa d'aquesta faceta de joves empresaris resulta una experiència molt 
enriquidora. 

Un alumne de Sagrat Cor d’Amposta, escollit per cursar el Batxillerat 
Internacional 

L’alumne de 4t d’ESO del col·legi Sagrat Cor d’Amposta, David Farré, va superar el passat 8 de març les 
proves de selecció de matemàtiques, física i llengua per poder cursar el Batxillerat Internacional. Una vegada 
preseleccionat, el van convocar a una entrevista personal i finalment ha estat admès, per la qual cosa el 
proper curs realitzarà el Batxillerat Internacional a l’IES Jaume Vicens Vives de Girona. 

La Banda del col·legi Episcopal de Lleida, a les semifinals del concurs 
Musicaula 

L’agrupació musical La Banda, formada per alumnes del Col·legi Episcopal de Lleida i dirigida pel professor 
Óscar Labella, ha passat a semifinals del concurs pop-rock de l’estudiant Musicaula. Després de la primera 
fase de classificació, La Banda s’ha classificat en tercer lloc amb la cançó L'extraterrestre, la qual cosa els 
permetrà actuar el proper 7 de juny a la sala Razzmatazz de Barcelona. 

A la semifinal s'enfrontarà a dos grups de Saragossa, Input i Empty Road, i als grups de Barcelona, Timon y 
Rumba i Way Out. Cal dir que La Banda, ha apostat per una cançó composada en català i ha estat l'única que 
continua en competició en aquest idioma. 

Concert del col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú 

Amb motiu de la celebració de la Mare de Déu de la Providència, la Coral 
“Fratello Sol”, de l’escola Divina Providència de Vilanova i la Geltrú, va 
oferir un concert obert a tota la comunitat educativa i la ciutadania. 
L’acte, que va tenir lloc a l’església de l’escola el passat 25 de maig, va 
desbordar les expectatives i va comptar amb una nombrosa audiència. 

gioses. 
El repertori del concert l’integraren peces de música pop, espirituals 
negres i reli

Dos alumnes de Pare Manyanet Blanes, finalistes del concurs literari 
Ficcions 

Els alumnes de 3r d’ESO de l’escola Pare Manyanet de Blanes, Pau Arcos i Dani Donate, han quedat 
finalistes en el concurs literari Ficcions, l'aventura de crear històries!, en què els alumnes havien de crear una 
història en quatre capítols a partir d'uns textos proposats.  

També els alumnes de 3r d'ESO han estat guardonats amb un quart premi en el concurs Euroscola, que 
convoca cada any l'Oficina del Parlament europeu. Enguany, el tema eren els comicis europeus. Els alumnes 
havien de crear un blog a partir d'un treball sobre les eleccions al Parlament europeu. El proper dijous 12 de 
juny aniran a Barcelona a recollir el premi.  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

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

http://catalunyareligio.cat/ca  
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