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La Fundació Narcís Jubany assumeix la titularitat del Col·legi Verge de la 
Salut de Sant Feliu de Llobregat 

La Fundació Narcís Jubany 
és una entitat creada per la 
Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya i la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) 
amb la missió de donar 
continuïtat a escoles cristianes 
els titulars de les quals no 
puguin, per les raons que sigui, 
mantenir l’exercici directe de la  
titularitat.   

El Col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, una escola de llarga tradició i arrelament en aquesta 
població, serà la primera en què la Fundació Narcís Jubany exercirà la titularitat. Aquesta escola va ser 
fundada per la Congregació de Sant Pere Ad Vincula, la qual va complir 100 anys de presència a Sant Feliu de 
Llobregat el passat 2013. 

Fa pocs dies es van signar els acords 
de traspàs de titularitat entre ambdues 
entitats, representades respectivament 
pels pares Ernesto Jáñez i Benjamín 
García Paino, de la Congregació de 
Sant Pere Ad Vincula, i el pare Enric 
Puig, qui va actuar en aquest cas com 
a president de la Fundació Narcís 
Jubany. 

Al llarg del primer trimestre del curs es 
farà el traspàs efectiu de funcions i els 
tràmits oficials per tal que, a 1 de 
gener de 2015, la titularitat de l’escola 
correspongui a tots els efectes, jurídicament i pràctica, a la Fundació Narcís Jubany. La representant de la 
titularitat a l’Escola serà la directora de la Fundació Narcís Jubany, Rosa Maria Piqué. 

La Fundació Narcís Jubany donarà continuïtat al caràcter propi del centre i maldarà perquè l’oferta educativa 
de l’escola, que tant apreciada és a Sant Feliu, es mantingui permanentment actualitzada. 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Els teus fills poden patir deshidratació, rampes o insolació en cas de 
temperaturas extremes 

Per fi pugen les temperatures! És ara quan hem d'augmentar la protecció dels nens, sobretot en plena onada 
de calor. La deshidratació, l'esgotament, les rampes o la insolació són alguns problemes que poden patir, però 
els pots evitar d’una manera ben fàcil. 
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A l'estiu, i més quan fa calor, cal extremar la precaució i protegir els més petits de les temperatures 
extremes, ja que ells són més sensibles que les persones adultes. Tingues en compte aquests consells: 

Mantingues el teu fill fresc 

 Vesteix-lo amb roba ampla, lleugera i de colors clars. 

 Procura que el nen s’estigui a llocs frescos, si és possible amb aire condicionat. 

 Planifica més temps de l'habitual perquè el nen descansi o faci la migdiada, ja que la calor pot 
provocar que se senti més cansat. 

 Mai no deixis un nen dins d'un vehicle, especialment a l'estiu, ja que la temperatura dins d'un 
cotxe pot ser molt més alta que a l'exterior i fins i tot arribar a provocar-li la mort. 

Mantingues el teu fill hidratat 

 Ofereix-li aigua regularment. Quan no reposem tota l'aigua que perd el nostre cos (uns 2,5 o 3 
litres al dia), comença el procés de deshidratació. 

 Si el nen té ja més edat, explica-li per què ha de beure aigua de tant en tant, fins i tot si no té set. 

 Si el nen té calor, banya’l o ruixa’l amb aigua fresca. 

 Introdueix aliments refrescants a la dieta, per exemple sopa i crema de verdures o gelats, polos i 
granissats de fruita com els que proposem a la nostra secció del petit gourmet de la mà de la 
Fundació Alícia.  

Mantingueu-vos informats 

 Pareu atenció a les prediccions del temps i planegeu activitats fora de casa només quan sigui segur. 
Eviteu sortir durant les hores del migdia, quan la calor és més intensa. 

 No t'oblidis dels efectes negatius que l'exposició al sol pot tenir a la pell dels més petits. Protegeix-la 
sempre amb crema solar. 

 Esgotament per calor o cop de calor en nens: com actuar? 

Aquests són alguns efectes de la calor extrema en els més petits. Aprèn com distingir-los i què has de fer en 
cada cas. 

Esgotament per calor 

Símptomes: suor excessiva, debilitat, pell freda, pàl·lida i humida; pols accelerat i dèbil, nàusees o vòmits, 
desmai. 

Què fer: trasllada’l a un lloc més fresc; estira el nen i afluixa-li la roba; aplica draps frescs i humits per la 
major part del seu cos; ofereix-li aigua. Si el nen ha vomitat i els símptomes continuen, demana atenció 
mèdica de manera immediata 

Cop de calor 

Símptomes: temperatura corporal elevada (+39ºC); pell calenta, vermella i seca, o al contrari, humida; pols 
accelerat i fort, possible pèrdua del coneixement 

Què fer: 

Truca al 112, es tracta d’una emergència. Trasllada el nen a un lloc més fresc. Redueix la temperatura del cos 
del nen amb draps freds o fins i tot amb un bany. Si el nen està inconscient no li donis líquids. 

La intel·ligència és també la capacitat de visualitzar i representar l’espai de 
maneres diferents 

Què és la intel·ligència espaciovisual? 

És la capacitat que tenen els vostres fills per percebre i expressar 
l'espai, la seva estructura i la seva organització. 

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

En general, els nens i joves que tenen especialment 
desenvolupada aquesta intel·ligència s'orienten fàcilment en 
l'espai quan es mouen o viatgen. Saben dibuixar el que veuen o 
fan construccions d'objectes tridimensionals amb paper, fang o 
plastilina, i sovint s'interessen per imatges d'expressió artística 
(pintura, fotografia...) o per representacions (mapes, dissenys...) 
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http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/lestiu-evita-deshidratacio-dels-nens
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/sopes-cremes-refrescants
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/gelats-polos-granissats
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/gelats-polos-granissats
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendaciones/recetas
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/evita-riscos-protegeix-teus-fills-radiacio-solar
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Com puc desenvolupar la intel·ligència espaciovisual en el meu fill? 

Podeu fomentar les activitats artístiques d'expressió, (pintura, dibuix...), de construcció, (maquetes, 
estructures...), disseny d'espais (decoracions, murals...) 

Podeu utilitzar llibres d'art, mapes, càmeres fotogràfiques, biblioteques d'imatges, vídeos, diapositives, etc. 

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 visual i 
espacial dels vostres fills: 

De 3 a 6 anys 

Jocs perquè els infants practiquin el dibuix i la pintura: http://www.edu365.cat/infantil/pinta/index.htm 

De 6 a 12 anys 

Recull de recursos que els permetrà treballar aspectes artístics com la creació i l'observació d'obres d'art: 
http://www.xtec.cat/~pribas/projecte/projecte.htm - http://www.xtec.cat/~dabizand/quadres/quadres.html 

A partir de 12 anys 

Pàgines perquè els vostres fills puguin adquirir i aplicar diferents coneixements entorn de l'art i de la creació 
audiovisual: http://www.xtec.cat/~fchorda/credit/index.htm - http://www.xtec.cat/crp-
noguera/ESO/VisualPlasticaESO.pdf - http://www.edu365.cat/videofoto/index.htm 

 
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 

 

Hem llegit... 

EL PUNT AVUI- Article d’opinió: I si deixem treballar l’escola? 
Josep Maria Romagosa, president de la CCAPAC 

Vaig ensopegar amb la frase d’un filòsof nord-americà que deia: “Adopta el pas de la natura; el seu secret és 
la paciència.” I, tot pensant en la simplicitat (o no) del treball de la natura, vaig parar esment en les 
complicacions amb què sovint ens enfrontem en un altre procés de creixement personal important: el de 
l’educació dels fills. Aquesta simplicitat i paciència ens ajudarien molt, potser, si fóssim capaços d’aplicar-les 
amb criteri al món de l’ensenyament. Per què no deixem que els mestres i professors, i tota la comunitat 
educativa, treballin amb tranquil·litat, oberts a la col·laboració i a les aportacions positives per millorar? Per 
què, des de la política, s’insisteix reiteradament a canviar les “regles del joc” amb noves lleis i normes 
impregnades clarament d’un esperit partidista? 

El setembre del 2013, des de la confederació d’AMPA d’escoles cristianes (CCAPAC) publicàvem el manifest 
Exigim consens i estabilitat, al qual es van adherir majoritàriament òrgans de govern i AMPA de l’escola 
cristiana, tot fent palès que els canvis generaven incertesa i desconcert. 

Ara ens trobem que, fins i tot des de la judicatura, s’intervé en el disseny del projecte lingüístic dels centres 
mitjançant la imposició, sense ni tan sols tenir en compte la voluntat majoritària de les famílies. I, vist el 
rerefons polític d’aquesta imposició, això genera alarma, atès que s’obre la porta a un potencial conflicte de 
convivència allà on no n’hi havia. No podem acceptar, doncs, la segregació dels alumnes per qüestions 
lingüístiques; si ho permetéssim, destruiríem un sistema de cohesió social i d’integració que s’ha demostrat 
que és d’èxit. Com tampoc no podem acceptar sentències que suposin una pressió sobre determinats alumnes 
i que dificultin la convivència a les escoles. 

No podem oblidar que la llei d’educació estableix el català com a llengua vehicular de l’ensenyament, i que 
l’Estatut (llei orgànica) reconeix el català com a llengua “normalment emprada” com a vehicular 
d’aprenentatge. Des de la CCAPAC hem defensat i defensem el model d’immersió lingüística en català des del 
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http://www.edu365.cat/infantil/pinta/index.htm
http://www.xtec.cat/%7Epribas/projecte/projecte.htm
http://www.xtec.cat/%7Edabizand/quadres/quadres.html
http://www.xtec.cat/%7Efchorda/credit/index.htm
http://www.xtec.cat/crp-noguera/ESO/VisualPlasticaESO.pdf
http://www.xtec.cat/crp-noguera/ESO/VisualPlasticaESO.pdf
http://www.edu365.cat/videofoto/index.htm
http://www.escolacristiana.org/feac/Fitxers/III%20Concurs%20fotografia%20FEAC%20ESO.pdf
mailto:feac@escolacristiana.org
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convenciment que ha estat i segueix sent un element d’integració i de cohesió social, i alhora garanteix 
l’assoliment de nivells satisfactoris de coneixement tant del català com del castellà, fet que també considerem 
un actiu per als nostres fills i filles. 

En aquest àmbit, per tant, cal tranquil·litat i deixar treballar. Les escoles tenen un projecte educatiu que 
inclou les llengües utilitzades en l’ensenyament i que les famílies acceptem en triar escola i incorporar-nos-hi. 

Som conscients que les realitats socioculturals són canviants, i és per tot això que proposem que 
l’administració educativa estableixi un marc i unes bases suficientment flexibles que permetin que les escoles, 
basant-se en criteris pedagògics i de coneixement de la realitat del mateix entorn, dissenyin el seu model 
lingüístic, des del respecte a la preeminència del català com a llengua pròpia de Catalunya, per garantir el bon 
coneixement tant del català com del castellà. I si pot ser d’una tercera llengua, millor. I si això genera 
diferències entre centres, encara podria tenir un efecte positiu, ja que una societat plural requereix diversitat 
d’opcions des del sistema educatiu. 

Llegir al diari.  

 
Dia a dia dels centres i les institucions 
Un estudiant de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, primer alumne 10 a la 
selectivitat (Notícia publicada a El Periódico de Catalunya el 28 de juny) 

Carles Domingo Enrich té 17 anys i viu a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf). Nascut al 
novembre, sempre va ser dels més petits de 
la classe, i fins fa pocs anys, el més baixet. És 
el primer alumne que obté un 10 en les proves 
de selectivitat a Catalunya. Amb un somriure 
tranquil, intenta treure ferro a l’assumpte i 
desmenteix que els colzes i la tancada siguin 
el motiu del seu èxit: «Realment, d’estudiar 
estudio poc, però això no vol dir que no faci 
res. A classe sempre he estat atent». Aquesta 
atenció diària, diu, li va permetre arribar a les 
proves sense dificultats: «Ho portava bé de 
tot el curs. Quan faltaven dos o tres dies vaig 
estudiar dues o tres hores al dia. Sobretot, 
història». 

No és molt estudiós, assegura la seva germana Emma, d’11 anys, 12 d’aquí uns dies. Ho corrobora el Roger, 
un altre germà, de 15 anys. Tots dos obtenen excel·lents sempre, com el germà gran. Perquè l’excel·lència és 
norma a la família: el pare, el Josep, és catedràtic d’Enginyeria informàtica de la Universitat Rovira i Virgili. La 
mare, l’Anna, informàtica. Com a investigador, el Josep és expert en seguretat i privacitat de dades -un premi 
a la vitrina a un jove excel·lent atresora la seva dedicació- i com a progenitor diu que resulta clau el model 
que s’ensenyi als fills: «Si li poses a Messi com a exemple…». Des de sempre, diu, ha convidat els seus fills a 
fixar-se en els que cada any treien les millors notes de selectivitat. No sembla sorprès perquè el seu fill sigui 
ara mateix el protagonista. 

«Tampoc hi dono tant valor. Està molt bé però al setembre ni me’n recordaré», diu el fill. L’any que ve, 
Domingo vol començar alhora matemàtiques i enginyeria industrial: «Però encara no sé si he entrat», diu 
tímid amb un somriure amb el qual concedeix que sens dubte entrarà. Haurà d’anar a Barcelona, «matinar 
molt». Perquè fins ara anava a l’Escola Pia de Vilanova, ubicada a cinc minuts de casa seva: «Em llevava a 
les 7.30 per entrar a les 8.00. I sovint arribava una mica tard». L’únic defecte detectat: la impuntualitat. 

EL 10 VOL VENDRE EL ‘10′ / També el Carles parla de Leo Messi. Fa atletisme tres dies per setmana i també 
neda i va en bici i, tot i que diu que no és gaire futboler, té clar que ha arribat l’hora que el Barça vengui 
l’astre argentí: «Ja ha donat els seus millors anys». I sí, diu, que es quedi Neymar. Explica l’alumne deu que 
de llegir llegeix, però que en només dues o tres hores se li ha acabat el llibre, i ho explica com una cosa 
realment descoratjadora. Ara està llegint, en francès, Le capital au XXIe siècle, obra de l’economista Thomas 
Piketty. Diu la seva mare que li va bé per refrescar l’idioma, que va estudiar durant un temps, com fa uns 
quants anys que estudia alemany. Ell assegura que posseeix un bon nivell d’anglès, que podrà posar en 
pràctica aquest estiu a Londres, on anirà amb motiu d’una trobada de ciència internacional. 

SI LA VIDA EL SUSPÈN / El Carles no ha suspès mai. En tot el batxillerat no ha tret ni un sol notable. Tot deus 
menys una sola vegada, en què li van posar un nou en Filosofia. Toca preguntar-li si està preparat perquè un 
dia el suspengui la vida. O, almenys, la universitat: «M’agrada treure bones notes però no hi dono gaire valor 
i no és gaire important. Espero no suspendre a la universitat. Un suspens em faria mal, però no seria un 
drama». 
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A aquest jove no li és aliè el panorama laboral que espera la seva generació i diu que està preparat per anar-
se’n uns quants anys a l’estranger, tot i que «no per sempre». També parla de política: és independentista, 
com tota la família, i confia participar el pròxim 9 de novembre en la consulta que postula el president de la 
Generalitat, Artur Mas. Es dóna la circumstància que Domingo compleix 18 anys just dos dies abans de la 
prevista celebració de la consulta, el 7-N: «Espero poder votar». 

Més informació.  

Un alumne de l’Escola Pia Balmes, guanyador del tercer premi de la Facultat 
de Filologia Catalana de la UB 

L’alumne de l’Escola Pia Balmes de Barcelona, Octavi Gil, ha obtingut el tercer premi de la Facultat de 
Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (UB) amb el treball Fem un llibre. El 1r Premi FilCat.UB ha 
estat convocat pel departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de 
promoure els treballs de recerca de batxillerat que tinguin per objecte d’estudi qualsevol aspecte de la llengua 
i la literatura catalanes. 

Alumnes de Jesuïtes Bellvitge – C.E. Joan XIII, guanyadors i finalistes als 
premis Joves Emprenedors de L'Hospitalet de Llobregat 

El passat 26 de juny, els alumnes de segon 
d'Administració i Finances del col·legi Jesuïtes Bellvitge - 
C. E. Joan XXIII de L’Hospitalet de Llobregat van guanyar 
el primer premi al Millor Projecte Empresarial que 
contribueix a la millora de la qualitat de vida de les 
persones gràcies al treball Adpatour. L'equip estava 
format pels alumnes Ester Ballesteros, Alberto 
Fernández, Eva Lloria i Paqui Tena. 

A més a més, el projecte Ecocar, dels alumnes Rubén 
Martínez, Oscar Cubero, Marc Arco i Arnau Carazo 

va quedar finalista amb el Millor Projecte Empresarial. 

L'acte de lliurament dels premis va comptar amb la presència de l'alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, 
Núria Marín; del tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Lluís Esteve; del tinent d'alcalde de l'Àrea de 
Promoció Econòmica i Ocupació, José M. García Mompel; del director general de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Jordi Miró, i del vicepresident 
primer de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil. 

Per a més informació, 10è Concurs L’H Joves Emprenedors de Projectes Empresarials.  

Sant Feliu de Llobregat agraeix a la Congregació de Sant Pere ad Vincula el 
seu treball a la ciutat en un acte multitudinari 

  

La tasca pastoral, educativa i social de la Congregació de Sant Pere ad Vincula, especialment a través del 
Col·legi Verge de la Salut, més conegut com “ELS PADRES”, ha deixat una fonda empremta a Sant Feliu de 
Llobregat i entre moltes persones. Una tasca de molts anys. El 2013 se’n va celebrar el centenari. 

Per aquest motiu, i davant l’anunciat traspàs de la titularitat del Col·legi Verge de la Salut a la Fundació Narcís 
Jubany, un grup d’exalumnes i pares, amb el suport de l’AMPA, mestres, antics mestres, les direccions 
acadèmiques de l’escola, el Bisbat de Sant Feliu i l’Ajuntament, van organitzar un acte d’agraïment als 
membres actuals de la congregació residents a Sant Feliu i com a representants de tots els que han treballat 
a la ciutat al llarg d’aquests 100 anys. També se’ls va agrair haver ajudat a formar milers d’infants i de joves i 
haver col·laborat desinteressadament en moltes activitats de la ciutat, obrint les portes sempre que se'ls ha 
demanat. 

http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/2014/07/el-periodico-lalumne-que-va-treure-un-10-a-la-selectivitat-fara-dos-graus-a-la-vegada-a-la-upc/
http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1NkIYfR8qazCS57ZcdNhGUfBxsc3eq1RoBMbqazAKAnGUNS3w4qazB
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L’acte va tenir lloc el passat divendres, dia 27, i va comptar amb una multitudinària presència dels que en 
diferents moments de la història han format part de la comunitat educativa del Col·legi Verge de la Salut.  

També hi va ser present una àmplia representació de les institucions vinculades a l’obra d’aquesta 
congregació, particularment a Sant Feliu. El bisbe de Sant Feliu, l’alcalde de la ciutat, directors generals 
d’Ensenyament i d’Afers Religiosos, representants de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i de la 
Fundació Narcís Jubany, i representants de les altres escoles cristianes de Sant Feliu van ser alguns d’aquest 
representants. 

L’acte, molt participat i amb moments ben emotius, va esdevenir una gran mostra de gratitud per la feina de 
la Congregació, personalitzada en els membres que en aquest moment restaven al Col·legi: els pares Jáñez i 
Paino i els germans Quirino, Clemente i Martiriano. 

Alumnes de dues escoles cristianes reben els diplomes de graduació de la 
primera promoció de Formació Dual  

Alumnes de dues escoles cristianes (Sant 
Domènec Savio - Salesians de Terrassa i 
ETP Xavier de Barcelona) van rebre el 
passat 27 de juny els diplomes de graduació 
de la primera promoció d’alumnes de 
Formació Dual a Catalunya.El Secretari 
general de la FECC, Enric Puig, els va fer 
costat amb
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 la seva presència. 

Prop de 500 estudiants s’han graduat per 
primera vegada en aquesta nova modalitat de FP, que aposta per augmentar la col·laboració entre les 
empreses i els centres docents en el procés formatiu de l’alumne. Després de lliurar els diplomes als alumnes, 
el president de la Generalitat, Artur Mas –present a l’acte juntament amb la consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau-, va recordar l’aposta que va fer en arribar a la Presidència de la Generalitat per millorar la 
formació professional i reduir el fracàs escolar.  

El president va destacar que s’ha avançat en aquest sentit i els alumnes graduats avui “són els primers 
testimonis que donen fe d’aquest pas endavant que està donant el país, no només pel que fa a la formació 
professional clàssica, sinó en la dual, com fan els països més avançats i competitius d’Europa”. 

En l’acte, que va tenir a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès, hi va intervenir l’alcaldessa d’aquest municipi, 
Mercè Conesa, i la consellera Rigau, així com un representant de cadascuna de les parts que intervenen en la 
Formació Dual: els centres educatius; els alumnes i les empreses. En total, es van lliurar diplomes als 
alumnes de Formació Dual de 23 centres d’arreu de Catalunya. 

El president Mas va aprofitar per expressar el seu agraïment al “compromís i voluntat de servei dels mestres, 
sense els quals no ens n’hauríem pogut sortir” en un moment de dificultats econòmiques i amb més alumnes i 
més necessitats. També va subratllar la importància de la “conjunció de l’esforç públic, del món educatiu i 
dels alumnes, però també de les empreses que s’hi van sumant i prenent-ne consciència”. 

 

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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