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Les PAU, unes proves que requereixen la màxima cura 
Un any més, s’han dut a terme les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Per a tots els alumnes que hi 
participen suposen la culminació d’una etapa però, sobretot, el pas a una de nova. 

Cal felicitar tot l’alumnat que hi ha esmerçat el seu esforç i dedicació i, també, al professorat i a les famílies, 
que són elements també importants en l’educació i, específicament, en l’èxit escolar que representa la 
superació de determinades proves. A més a més, cal encoratjar els nois i noies a afrontar la nova etapa que 
començaran a partir d’ara. 

Lamentem, però, que un any més aquestes proves no hagin estat exemptes de polèmica. Hem rebut -i ens en  
volem fer ressò-, de queixes tant d’alumnes i professors, com de famílies, en relació al nivell de dificultat de 
la prova de matemàtiques científiques, que enguany semblava estar molt per damunt del que resultaria 
exigible al nivell dels alumnes de 2n de Batxillerat. Això ha provocat situacions d’angoixa i nervis que haurien 
estat perfectament evitables malgrat el neguit que sempre comporta enfrontar-se a aquestes proves. Les 
reaccions, sobretot a les xarxes socials, han estat significatives, fins a l’extrem que s’ha generat una pressió 
innecessària sobre els agents que intervenen en el procés i que condiciona els criteris d’avaluació. 

Ben lluny d’una voluntat de sobreprotecció, volem apel·lar al seny per tal que el procés es desenvolupi des de 
principis d’equitat, raonables i amb nivells d’exigència adequats, que garanteixin el nivell de coneixements 
necessaris per a l’accés a la universitat i que la puntuació obtinguda –que és un factor ben important en 
l’accés universitari- sigui el més precisa i objectiva possible, sense penalitzar l’esforç. 

 

Oberta la convocatòria dels 2 Concursos fotogràfics FEAC 
Com cada any, convoquem totes les persones que integren les comunitats educatives 
d'escoles associades a la FECC a participar en un dels dos concursos fotogràfics FEAC.  

El clàssic -ara ja en la seva novena convocatòria-, i l’específicament adreçat a alumnes de 
l'ESO, cicles i batxillerats. 

Els cartells per imprimir i penjar arreu de l’escola, així com les bases, les trobareu a la 
carpeta Concurs fotogràfic dins la pàgina del FEAC.  

Per a més informació, consulta de dubtes i enviament de les fotografies participants, 
adreceu-vos a: feac@escolacristiana.org 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
L’estiu és un temps ideal per dedicar hores extres als fills 

Ha arribat l’estiu i els nostres fills aparquen horaris d’escola, obliden el “ràpid, ràpid que arribem tard” i, tot 
i que molts pares encara seguim enfeinats, es nota l’ambient més calmat i això ja és un privilegi. 

Segurament aviat tindrem vacances i podrem estar tots junts per fomentar el bon humor per casa, el 
descans, les sobretaules tranquil·les o bé aquelles excursions, siguin al mar o a la muntanya  per gaudir de la 

http://www.escolacristiana.org/feac/Fitxers/III%20Concurs%20fotografia%20FEAC%20ESO.pdf
mailto:feac@escolacristiana.org
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natura mentre les criatures més petites recullen les varietats de minerals, insectes, ocells, petxines fulles 
d’arbre diferents i s’animen a descobrir meravelles naturals que animen la seva  creativitat i imaginació.   

L’estiu és l’època ideal per viure – pares i fills -   l’amistat i relacionar-se amb els amics. És l’espai 
idoni per desenvolupar la vessant social, tan important i necessària pel desenvolupament de la personalitat. 

És temps també de donar hores extres a cada fill – sigui quina sigui la seva edat – perquè és trobi 
singular, acompanyat i comprès i de tenir les portes obertes de casa per convidar amics dels fills, 
especialment en l’etapa adolescent. 

No hi pot faltar a les nostres vacances – si tenim avis que s’ocupen dels fills – fer una escapada en parella 
sense fills per sortir de la rutina i per, senzillament, passar-ho bé. 

Us deixo per finalitzar aquesta frase de “L’elogi a la lentitud” de Carl Honoré.  

És adient per desconnectar i carregar piles: 

“Hem creat una embrutidora cultura del perfeccionisme. Esperem que tot sigui perfecte: les nostres dents, els 
nostres cossos, les nostres vacances. I volem fills perfectes per arrodonir el retrat. El problema és que no hi 
ha tal cosa i aquesta cerca s’està girant contra nosaltres”. 

Cal analitzar els motius del fracàs escolar dels fills amb una actitud calmada 
i dialogant 

Les ''males notes'' del fill o filla adolescent poden ser purament anecdòtiques i circumstancials. Aleshores, és 
fàcil que disposi dels recursos adients i eficaços per resoldre el daltabaix, fins i tot amb escreix. Altrament, si 
els resultats dolents persisteixen, arrossega un seguit d'insatisfaccions en l'estudi i és previsible el fracàs. 
Tanmateix, de vegades els pares respirem un malestar tenyit de desconcert: ''no ens ho esperàvem, ens 
havies dit que estudiaries més, que t'ho trauries tot...'', li diem al nostre fill o filla. I fàcilment ens veiem 
desencisats, desorientats, sense saber massa què fer...   

Les actituds i reaccions com a mare i pare són diverses i depenen també de la manera com el nostre fill/a 
planteja la realitat, a què atribueix el fracàs en l'estudi, com l'afecta, com se sent i viu el problema. 

En alguns casos, el fill/a vol trencar amb els estudis i en d'altres, som els pares els que no estem disposats a 
allargar la situació. Provablement ni ell ni nosaltres no ens adonem prou de les conseqüències que pot tenir 
abandonar els estudis en aquest període de l'adolescència, que sovint deixa en risc de major dificultat per a 
encarar, més endavant, el treball intel·lectual.  

El fracàs escolar, si tendeix a cronificar-se, pot alterar el comportament habitual, les capacitats intel·lectuals i 
la personalitat. I també a l'inrevés, els trastorns emocionals, i de la conducta, i els derivats d'un pensament 
empobrit i de resistència al saber, generen, moltes vegades, les dificultats d'estudiar i aprendre i, per 
consegüent, el fracàs acaba sent més global i preocupant. 

Ara bé, el fill/a que fracassa en els estudis pot disposar d'habilitats relacionades amb interessos i 
aprenentatges que no formen part del sistema escolar establert. Per paradoxal que sembli, tot i ser la persona 
total la que queda afectada per la vivència d'aquest fracàs, això no és ni ''tot'' ni ''de per vida'', si  hi ha 
preservades altres qualitats amb les quals valer-se i gaudir a la vida. 

Els pares podem fer una valoració del fracàs des d'una perspectiva integradora i no només d'una part, com 
passa en concentrar-ho tot en les "males notes". Mirem els elements que l'interfereixen, però també els 
aspectes sans i bons. Així, quan nosaltres ens recuperem del desencís, li retornem al fill/a la confiança  
perquè pugui reeixir i contribuïm en la seva   implicació  a l'hora de cercar la sortida adequada. 

Els nens celíacs i la coca de Sant Joan i les de l’àvia  

El metge Jose Ignacio Lao afirma que el 98% de la població és pseudocelíaca, perquè alguna vegada han 
tingut reaccions al gluten. Els símptomes, en criatures, pot ser la fatiga, les queixes per mal de panxa i també 
una corba de creixement baixa. 

“Les intoleràncies als aliments han augmentat perquè els menjars han deixat de ser naturals”, afirma el 
metge Jose Ignacio Lao, director del Genomic Genetics International. I també perquè “hi ha falta de control, 
de traçabilitat del menjar des de l’origen”. Així, per esmentar un exemple, “la traçabilitat a la carn hauria de 
començar des del mateix pinso que menja l’animal”. 

L’afirmació, rotunda, la fa perquè Jose Ignacio Lao comprova, mitjançant estudis genètics, el perquè de la 
intolerància de la criatura; la més habitual, al gluten. Un cop ha dissenyat l’estudi genètic, el metge Lao 
dissenya una dieta individualitzada amb els nutrients que en garantiran la salut. 

El següent pas serà preveure la capacitat de defensa de l’organisme de la criatura davant dels tòxics. I per 
això la recomanació bàsica serà no exposar-lo a aliments que el poden fer malbé: “Hidrats de carboni refinats, 
fets amb farina blanca, sucres refinats; greixos saturats o trans, d’origen animal”. 
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Per contra, la recomanació bàsica és potenciar els greixos Omega3 i Omega 6 (peixos blaus, algues, fruits 
secs). “Per a les criatures és molt recomanable l’alga espirulina perquè té un efecte antioxidant molt 
important”. 

El metge continua donant pistes del perquè de la intolerància. I diu: “El 98% de la població és pseudocelíaca, 
és a dir que té reaccions al gluten”. Són persones que tenen episodis de malestars gastrointestinals però que 
no són diagnosticats malgrat que en tenen símptomes. “Els pacients noten digestions lentes i pesades, dolors 
importants, com ara mals de cap, que els pot afectar també a la concentració, però que una prova concreta 
de la celiaquia no els ho confirma”. 

D’altra banda, Xavier Verdaguer, fisioterapeuta, posturòleg i psiconeuroimmunòleg, diferencia clarament 
entre una intolerància al gluten, que té solució, i una al·lèrgia, que pot ser de dos tipus. El primer és que té 
anticossos a la sang, i per això les analítiques surten bé i no detecten la intolerància. I la segona és quan ja 
no en té. 

“Si la criatura té nàusees, fa ulleres, es queixa de mal de panxa, està fatigada o fins i tot si està per sota de 
la corba de creixement, jo els faria una prova per comprovar els anticossos”, conclou Verdaguer. 

 

Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic el 7 de 
juliol 

Les entitats cristianes 
adherides al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir convoquen 
un acte públic i obert el 7 de 
juliol a Barcelona. Diverses 
entitats d’Església i 
d’inspiració cristiana 
renovaran el suport a la 
celebració d’una consulta 
sobre el futur polític de 
Catalunya després de l’acte 
d’adhesió conjunta al Pacte 
Nacional del passat mes 
d’octubre al Parlament de 
Catalunya.  

Entre les entitats que s’han 
adherit al Pacte Nacional, 
juntament amb l’APSEC 
(associació de titulars 
d’escoles cristianes) i la 
CCAPAC (confederació 
d’AMPAs d’Escoles Cristianes), 

hi ha diversos ordes religiosos masculins i femenins, associacions familiars i educatives, centres d’estudi, 
pensament i cultura, associacions de laics i entitats socials de diverses tendències i sensibilitats eclesials. 
L’acte es farà el dilluns 7 de juliol a les 19.30 al CaixaForum de Montjuic.  

L’acte inclourà un espai de diàleg sobre la Doctrina Social de l’Església amb el teòleg Xavier Morlans; el 
president Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir; la teresiana Victòria Molins, i el 
periodista Miquel Calçada, comissari de la commemoració del Tricentenari. El debat estarà acompanyat de 
diverses intervencions musicals i artístiques en les quals participaran, entre d’altres, el músic Natxo Tarrés. 

També es projectarà un audiovisual sobre el pensament de diversos intel·lectuals i eclesiàstics catalans i 
sobre el magisteri eclesial del segle XX al voltant dels drets dels pobles i de les nacions. La dibuixant Pilarín 
Bayés també ha donat suport a l’acte amb una il·lustració. 

L’acte “Cristians pel Dret a Decidir” vol respondre a “la trajectòria d’arrelament al país” i al reconeixement de 
Catalunya com a nació que tradicionalment ha mantingut l’Església catalana. Els promotors recorden que els 
bisbes de Catalunya han reiterat en diversos documents, com Arrels Cristianes de Catalunya, que “l'existència 
de la nació catalana exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable l'exercici dels (seus) 
drets”. També es fan ressò de la doctrina que han desenvolupat diversos papes com Joan Pau II, que ha 
vinculat l’existència de les nacions a la llengua i a la cultura: “Ningú -ni un estat, ni una altra nació ni cap 
organització internacional- no està mai legitimat a afirmar que una determinada nació no és digna d'existir” 
(www.cristianspeldretadecidir.cat). 

 

 

http://www.etselquemenges.cat/rebost/lalga-espirulina/
http://%28http/www.etselquemenges.cat/convidat/xevi-13325/%29
http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/DretaDecidirCartell7juliol.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/articles/6658
http://www.cristianspeldretadecidir.cat/
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Gràcies a tots! Per un país de tots, decidim escola catalana! 
Desenes de milers de persones es 
van aplegar el passat 14 de juny al 
centre de Barcelona, sota el 
lema 'Per un país de tots, decidim 
escola catalana' i convocats per la 
plataforma Som Escola, per defensar 
l'escola catalana i mostrar el rebuig 
als atacs a la immersió lingüística. 
Una bona colla de centres de l’Escola 
Cristiana hi van estar representats 
per pares i pel professorat. Gràcies 
a tots els que ho vàreu fer 
possible! 

El sentit unitari de l’acte va destacar 
per sobre de tot i esperem que aquest fet serveixi per prendre més consciència de les amenaces que està 
patint el model d’escola catalana. La concentració també va evidenciar un molt ampli suport ciutadà vers el 
nostre model d’escola.  

Malgrat tot, com veurem tot seguit, les amenaces no s’aturen ni s’esvaeixen, i aquesta setmana en tenim una 
mostra ben explícita. 

    

 

Campus teatral a la Casa de Colònies Magent 
La Casa de Colònies Magent de Llinars del Vallès (Maristes Champagnat) organitza del 13 
al 19 de juliol un campus dereació teatral de la mà de l’actor Òscar Molina. L’activitat, 
adreçada a nois i noies d’11 a 17 anys, vol ensenyar tècniques d’interpretació, seguretat i 
joc teatral, així com activitats de cohesió i cooperació (aventura, circ, piscina).  

Per a més informació, us podeu adreçar a www.maristes.cat/mogent   

 

 
Dia a dia dels centres i les institucions 
Un alumne del col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, guardonat als 
Premis Argó  

El passat 17 de juny, a la Universitat Autònoma de Barcelona, es dugué a terme el lliurement de 
reconeixements de l'11è Premi Argó. L'alumne del col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, Albert 
Montany Daufí, va ser guardonat amb una menció honorifica en l'àmbit artístic pel seu treball Reality inside 
a dream. Produint un somni.  
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Apple convida un alumne d’Enginyeria Multimèdia de La Salle-URL a la 
WWDC 2014 

Marc Expósito, alumne del Grau en Enginyeria 
Multimèdia de La Salle Campus Barcelona-URL i antic 
alumne del col·legi La Salle Barceloneta, ha 
participat a la darrera edició de l’Apple World Wide 
Developers Conference 2014, la Conferència Mundial de 
Desenvolupadors que s’ha celebrat aquest mes de juny 
a San Francisco, Califòrnia. En Marc va guanyar una de 
les 200 beques que ha permès estudiants d’arreu del 
món d’assistir a la trobada anual més important de la 
multinacional nord-americana. Per optar a aquesta 
beca, els candidats van haver de crear una aplicació que 
resumís tant la seva vida acadèmica i professional, com 
les seves habilitats i interessos. 

En Marc Expósito ha explicat les expectatives de la seva 
aventura americana en una entrevista al magazine de 

Josep Cuní “8 al dia” i en una entrevista a “El Món a Rac1″. Durant els 5 dies que dura la convenció, en Marc 
ha tingut l’oportunitat d’assistir a diferents conferències, workshops i sessions de networking, on ha posat a 
prova els seus coneixements com a desenvolupador de sistemes. El grau d’Enginyeria Multimèdia s’imparteix 
des de l’any 1996 a La Salle Campus Barcelona-URL. El proper curs incorporarà una menció en Videojocs que 
permetrà una major especialització en la indústria de l’entreteniment.  

Més informació. 

Argó és un premi per a treballs de recerca de batxillerat i per a projectes de síntesi de cicles formatius que vol 
reconèixer l'esforç dels estudiants i incrementar els vincles amb els centres educatius.  

Alumnes de Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi recullen un premi Mango Smile         

Les alumnes de 1r de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Sant Ignasi 
– Sarrià de Barcelona, Sílvia Aubert, Mariona Campmany i 
Aina Ras, han obtingut el “Premi al projecte més participatiu” 
que convoca Mango Smile i que consisteix en tres targetes regal 
de 100 euros (una per a cada membre de l'equip) de la cadena 
de botigues col·laboradora en el projecte.  

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc ser el passat 5 de 
juny a l’Escola de Negocis Internacionals (ESCI) de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). Nacho Dualde, representant de l'ESCI, i 
Xavier Carbonell, de Mango, van ser els encarregats de lliurar 
els premis. Mercedes Roglà, professora d'Arts de l'escola, va 
acompanyar les alumnes. 

Alumnes del col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda, 
finalistes al concurs d’Apps per a mòbil Mobilitzem la informàtica 

Un grup d’alumnes de 4t d’ESO del col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda ha arribat enguany 
a la final del concurs d’aplicacions per a mòbil promogut per la Fundació Barcelona Mobile World Capital, que 
ha impulsat aquest curs escolar la proposta didàctica Mobilitzem la Informàtica, dins del programa 
educatiu mSchools.  

La finalitat del concurs de desenvolupament d’aplicacions per a mòbils 
és donar a conèixer els projectes creats pels alumnes de 196 centres 
escolars de tot Catalunya i premiar-ne els 
més interessants i més ben assolits. 

Els alumnes del col·legi Sagrada Família han 
creat una aplicació adreçada al control i 
supervisió de la gent gran. El programa 
permet que els fills o les persones que se’n 
facin càrrec puguin comprovar, mitjançant 
el mòbil, que la persona gran ha començat 
el dia amb normalitat.  

Els alumnes han presentat l’aplicació en 
llengua anglesa al TecnoCampus de Mataró, on han tingut ocasió d’explicar l’app davant les càmeres de 
mitjans de gran difusió com TV3 o TVE.  

http://www.marcexposito.com/
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/parlem-amb-dos-joves-intrepids-que-creuaran-latlantic-per-emprendre-les-seves-aventures/
http://rac1.org/elmon/blog/musica-i-internet-22-05-14/
http://beslasalle.salleurl.edu/es/sesion-informativa-grados-2
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Dues alumnes de Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi de Barcelona, premiades en 
la 6a Mostra de Recerca Jove de Barcelona  

Les alumnes de 2n de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Sarrià - Sant 
Ignasi de Barcelona, Lucía Espinel i Paula Fernández van rebre 
el passat 14 de juny el premi de la 6a Mostra de Recerca Jove de 
Barcelona. 

La primera part de l’acte va tenir lloc als jardins del Parc de la 
Ciutadella, on els alumnes van poder explicar les seves motivacions 
a l’hora de fer el treball. També va haver-hi una part en què van 
exposar les dificultats que havien trobat al llarg de la realització del 
projecte i com havien aconseguit de superar-les. Seguidament es va 
parlar d’esforç, constància, del suport de les persones que tenien 

més a prop, i aquí es va fer un emocionant reconeixement al paper de les famílies i dels tutors que, segons 
les paraules dels participants, “sempre han estat fent-los costat”. 

El lliurament dels premis va tenir lloc a l’IES Jacint Verdaguer. Dels 175 treballs presentats, se’n va fer una 
selecció dels 30 millors de Barcelona. D’aquests, se’n van premiar els 10 millors de la ciutat. Dos dels quals, 
els de les alumnes citades. 

La Lucía Espinel va ser premiada pel seu treball L’aerodinàmica aplicada als perfils alars. La va acompanyar el 
seu tutor en la recerca, Víctor Domínguez. 

La Paula Fernández va ser premiada pel seu treball Rendibilitat social de la inversió en recerca. Anàlisi  
farmacoeconòmica  de la recerca en malalties del primer i tercer món. La seva tutora en la recerca va ser la 
Núria Villalonga. 

Dues alumnes de l’escola Sant Joan Baptista de Barcelona, premiades als 
Jocs Florals de Ciutat Vella 

Per segon any consecutiu, dues alumnes de l’escola Vicenciana Sant Joan Baptista de Barcelona han estat 
premiades als Jocs Florals de Ciutat Vella.  

Es tracta de dues noies de 4t d'ESO, Mar Caballé (que ha guanyat en la categoria de poesia amb una 
composició dedicada a l'Art) i la Laia Alfocea (que ha guanyat en la categoria de prosa amb el text titulat 
Seixanta segons). 

Una alumna de FEDAC-Lleida, primer premi als Jocs Flors Escolars de 
Catalunya 

L’alumna de l’escola FEDAC-Lleida, Clàudia Gallart, acompanyada del director dels serveis territorials 
d’Ensenyament de Lleida, Sr. Cullerés, va rebre el passat 14 de juny el primer premi de la seva categoria -1r 
i 2n de l’ESO- dels Jocs Florals Escolars de Catalunya amb la narració titulada Simfonia per a instruments de 
guerra. Tots els escrits es recolliran en un llibre que editarà el Departament. 

Un alumne de Vedruna Ripoll, seleccionat pel projecte Estalmat 

L’alumne de 1r d’ESO de l’escola Vedruna de Ripoll, Pol Vinas, ha estat 
preseleccionat pel projecte Estalmat de detecció i estímul del talent precoç 
en Matemàtiques, que organitza la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 
de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Catalana de 
Matemàtiques (SCM) i la Reial Acadèmia de Ciències. 

El procés de selecció va començar a l’escola entre els alumnes nascuts els 
anys 2001 i 2002. En la primera fase, hi participaren més de 500 alumnes 
que van haver de demostrar que sabien resoldre problemes i que tenien bon 
raonament matemàtic. D’entre tots els participants, 25 han passat a la 
segona fase, que consisteix en una entrevista personal. 

EL guardó dóna l’oportunitat de rebre classes gratuïtament tots els dissabtes 
dels cursos 2014-15 i 2015-16 a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de 
la UPC a Barcelona. 

Alumnes de Jesuïtes Casp, guardonats en sengles concursos sobre la llum 

Iluminating Curiosity és un concurs on cal triar una de les preguntes formulades pels organitzadors i 
respondre-la amb un vídeo de divulgació. Els alumnes de 1r d’ESO D de Jesuïtes Casp de Barcelona, Martí 
Serra, Ramon Fernàndez i Gabriel Esteban, i de 1r d’ESO A, Júlia Arraiza i Andreu Murillo, han 
obtingut una menció especial per haver presentat la millor resposta en dues de les preguntes.   

 

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



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 7 

A la Llum a les Ones, concurs juvenil de poesia i ficció científiques, han estat reconeguts els alumnes de 
batxillerat Maria Costa i Andreu Monclús amb el relat La luz de la noche. En va resultar finalista Carles 
Roca amb 450 nm. Aquest concurs és convocat per l’ICFO-Institut de Ciències Fotòniques i, en aquesta 
tercera edició, el tema proposat eren històries de llum mar endins: fars, colors, submarins, bioluminiscència… 

Alumnes del col·legi Sant Miquel de Barcelona, guanyadors dels concursos 
mSchools i La llum a les ones del mar 

El passat 6 de juny es va celebrar la cloenda de 
“Mobilitzem la Informàtica” al recinte del Tecnocampus de 
Mataró. Dos equips del col·legi Sant Miquel de Barcelona 
havien estat seleccionats per defensar els seus projectes 
entre els 25 centres finalistes que optaven als premis en 
5 categories d’aplicacions per a mòbils. 

marcal... 

at a Poznan per presentar-los.  

Dins la categoria d’intercomunicació, ha resultat 
guanyadora l’aplicació LongSchool, una app dirigida als 
skaters amb informació sobre classes i llocs de pràctica. 
L’app ha estat creada per Florín Boneta, Max Liso, Pol 
Hinojosa i Óscar Mató, tots ells alumnes de 4t d’ESO.  

El programa mSchools és un projecte educatiu pioner que 
pretén que els estudiants de secundària de Catalunya 
treballin a l’aula amb tecnologia mòbil a través de la 
creació i ús de solucions mòbils. 

D’altra banda, els alumnes Òscar Font (1r ESO B) i Alba Escarpenter (2n ESO A) han estat proclamats 
guanyador i finalista, respectivament, en el concurs La llum a les ones del mar, que premia un poema o un 
relat breu de ficció científica. En el cas de l'Òscar, un grup de música contemporània musicarà el seu text; 
tornarem a sentir-ne a parlar, doncs, el proper mes d'octubre. Pel que fa a l'Alba, el jurat ha destacat que “el 
text expressa amb encert l’actual desassossec davant la ingent allau d’informació i de dades que hem de 
gestionar”. 

Tres alumnes de la Salle La Seu d’Urgell, guardonats en la 1a edició dels 
Jocs Florals Escolars de Catalunya 

El passat 6 de juny va tenir lloc la 1a edició dels Jocs Florals 
Escolars de Catalunya, promogut pels Serveis Educatius a Lleida. 
Tres alumnes de l’escola la Salle La Seu d’Urgell van ser 
seleccionats com a finalistes en la fase territorial en les categories 
de Cicle Mitjà d’Educació Primària i Primer i Segon cicle de 
Secundària. Els alumnes guardonats són Luis Carbonell, Albert 
Vilarrubla i Clara Garreta. 

El concurs, l’acte de lliurament del qual va tenir lloc al Castell del 
Rei, al turó de la Seu Vella de Lleida, té com a objectiu potenciar i 
estimular l’expressió i la producció escrita dels nois i noies i, 
alhora, fomentar i difondre una tradició cultural pròpia, arrelada al 
país i que ja es duu a terme en molts centres escolars amb 
diferents nivells de convocatòria municipal, co

Una alumna de Sagrada Família del Masnou, 1r premi als Jocs Florals 
escolars de Catalunya 

L’alumna de l’escola Sagrada Família del Masnou, Olga Guerrero, ha resultat 
guanyadora de la seva categoria en els primers Jocs Florals Escolars de Catalunya 
amb el conte La marieta que no podia volar, una lliçó d’esforç,  constància i 
superació. 

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc el passat 14 de juny a l’auditori de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. 

D’altra banda, l’escola ha estat convidada a participar al Young Malta Festival a 
Poznan, Polònia. L’objectiu principal d’aquest festival -organitzat per l’escola Da Vinci 
de Poznan, la Fundació Malta Festival, la Facultat d’Humanitats i Periodisme i el 
British Council- és inculcar l’hàbit de la tolerància vers els altres i ser obert a la 

diversitat cultural. El tema central enguany ha estat el sentit de participació, inspirat per la poetessa polonesa 
Wislawa Szymborska. Els alumnes han treballat durant tot l’any, han preparat els propis espectacles i, 
finalment, s’han trob
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Un alumne del centre, Aleix Tena, va ser, a més a més, el guanyador del concurs per escollir el logo del 
festival. 

Una alumna del col·legi Sant Josep Obrer de L’Hospitalet de Llobregat, 
premi Concurs Bíblic 

L’alumna de 1r de Batxillerat del col·legi Sant Josep Obrer de 
L’Hospitalet de Llobregat, Alba Luengo, ha obtingut el primer premi en 
el concurs informàtic bíblic entre 981 participants. També ha obtingut 
un tercer premi l’alumne Àlex Capitán i un quart premi ha anat a 
parar a mans de Judith Gallardo.  

D’altra banda, dels 954 participants en el concurs bíblic de redacció, el 
3r premi ha estat per a l’alumna de 3r ESO, Neus Andrade. I, pel que 
fa al concurs bíblic de dibuix, l'alumna de 1r d’ESO, Núria Rodríguez, 
ha rebut una menció. Finalment, l’alumna de 6è de primària, Natàlia 
Agustín, ha rebut un dels primers premis individuals.  

Un alumne de l’escola Sant Domènec Savio de Badalona, guanyador en la 
seva categoria dels I Jocs Florals Escolars de Catalunya 

L’alumne de 4t d’ESO de l’escola Sant Domènec Savio de Badalona, Eric Santiago, és el guanyador en la 
seva categoria dels primers Jocs Florals Escolars de Catalunya. El lliurament de premis va ser el passat 
dissabte a Barcelona amb la presència de la consellera Irene Rigau.  

Una alumna de Sagrat Cor - Diputació, primer premi de l’Olimpíada 
Espanyola d’Economia en la fase local 

L’alumna del col·legi Sagrat Cor – Diputació de Barcelona, Laura Clarós Jorge, ha guanyat el primer premi 
de l’Olimpíada Espanyola d’Economia en la fase local, que es va dur a terme el passat 29 de maig de 2014 a 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 

L’Olimpíada d’Economia és un concurs de caràcter acadèmic que té com a objectiu estimular l’estudi de 
l’economia i de l’empresa entre els joves i fomentar els vincles entre els estudis de secundària i la universitat. 

L’escola Sagrat Cor de Jesús de Vic celebra la cloenda del 150è aniversari 
del naixement de Joan Collell a Montserrat 

El dia 11 de juny quedarà per sempre més gravat a la memòria però, sobretot, als 
cors de tots els mestres i alumnes de l'escola Sagrat Cor de Jesús de Vic. Aquest 
dia, des dels més petits de P3 fins als més grans de 4t d’ESO -més de 600 
persones en total- van pujar a Montserrat per celebrar la cloenda d'un any molt 
especial: el del 150è aniversari del naixement de Joan Collell.  

L'acte central va ser la celebració a la basílica dels valors que animen l’escola i que “hem rebut del nostre 
fundador: el silenci, l'autoconeixement, la pregària i el discerniment, estimant, servint i treballant per la 
justícia”. 

Una alumna del col·legi La Mercè de Barcelona, primer premi Jocs Florals 

L’alumna de 1r de Batxillerat del col·legi La Mercè de Barcelona, Núria Pena, ha guanyat el Primer Premi dels 
Jocs Florals de Barcelona en la modalitat de Poesia gràcies a una composició “original, ben escrita i molt 
divertida”. Tot seguint les lletres de l'alfabet, la Núria va anar composant petites estrofes en les quals un 
estudiant atabalat explica el seu dia a dia mentre es prepara per a la selectivitat.  

 

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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