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• Oberta la convocatòria dels 2 Concursos fotogràfics FEAC 
• Dia a dia dels centres i les institucions 
• Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

 

Vacances i horari d’estiu a la CCAPAC 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) 
romandrà tancada per vacances entre els dies 28 de juliol i 22 d’agost, ambdós inclosos. 

L’horari d’oficina del 21 al 25 de juliol serà de 8 a 14 hores. 

 

La vostra AMPA a les xarxes socials! 

De setembre a novembre: 10 Microtallers per a la presència i 
comunicació de l’AMPA a les xarxes socials 
La presència a les xarxes socials està esdevenint imprescindible com a mitjà de comunicació i 
interacció social de les entitats. També de les AMPAs. Per reforçar la dimensió pràctica d’aquest àmbit de la 
comunicació,  la CCAPAC i la FECC oferiran a partir de setembre microtallers en un format de 2 hores i mitja, 
en doble edició, a escollir tarda o vespre.  

Està previst oferir microtallers d’iniciació a twitter i a facebook adreçats a no usuaris, partint de zero 
(com ara obrir el compte, funcionament bàsic de la xarxa...) i microtallers per a usuaris centrats a 
comunicar a través de la xarxa.  

També s’oferiran tallers de xarxes d’imatge (Youtube i Instagram), d’eines de creació d’infografies i 
d’altres.  

Els primers d’aquests microtallers estan programats per als dies 8 i 9 de setembre. Us oferim, en un 
document adjunt, una avançament de la programació prevista. 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Les activitats a la platja o a la piscina poden comportar riscos 

La pràctica de la natació i del bany a la platja o a la piscina és una activitat saludable i divertida, però pot 
comportar alguns problemes greus que cal prevenir, com són les lesions per caigudes o relliscades i els 
ofegaments per submersió. Per prevenir-los, cal que:  

 Ensenyeu els infants a nedar. 

 Assegureu-vos que una persona adulta responsable vetlli constantment per la seguretat dels 
infants mentre es banyin o juguin a prop de l'aigua. Els infants més petits estan exposats al risc 
d'ofegar-se encara que sàpiguen nedar. 

 Quan nedeu, feu-ho sempre en companyia d'altres persones. Sempre que sigui possible, banyeu-
vos en llocs on hi hagi socorristes. 

 Assegureu-vos que els infants que no saben nedar duguin posat un dispositiu (armilla, 
"bombolleta", etc.) adaptat a cada edat, que n'afavoreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el 
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cap fora de l'aigua en cas que hi caiguin. No confieu la seguretat dels infants a les joguines 
inflables. 

 Eviteu que els infants i els adolescents juguin a donar-se empentes a la vora de la piscina, a 
saltar l'un per sobre de l'altre, a enfonsar-se, a tirar-se en cadena pels tobogans, etc., i feu que 
respectin les normes de seguretat de les instal·lacions. 

 No us banyeu si hi ha bandera vermella, i respecteu sempre les advertències dels socorristes. 

 Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l'aigua o mentre hi sou navegant o 
fent esquí aquàtic. No consumiu begudes alcohòliques mentre estigueu vigilant el bany dels 
infants. 

 No entreu de cop a l'aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d'haver pres 
molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens. 

 Si a la vostra llar disposeu d'una piscina privada, instal·leu-hi una tanca protectora al voltant, de 
manera que els infants no hi puguin accedir sense anar acompanyats d'una persona adulta. 

Podem fer de les vacances un temps divertit i saludable 

Cada any, amb l’arribada de l’estiu, a Inspira fem un recull d’idees i propostes per compartir activitats 
divertides i saludables amb els nens i nenes. Les vacances són el moment perfecte de l’any perquè les 
famílies passin temps junts i, en ocasions, ens trobem amb molts dies per davant que no sabem molt bé com 
omplir amb plans que ens agradin a tots. Per això, el nostre equip s’ha “Inspirat” i han preparat idees per a 
tots els gustos. 

Els animem a posar algunes en pràctica i enviar els seus comentaris sobre l’experiència. Per descomptat, com 
sempre, ens encantaria que ens enviessin els seus propis suggeriments que compartirem amb la resta de 
lectors i lectores d’Inspira a través dels comentaris d’aquest article. 

Cuina de Quilòmetre 0 i horts urbans 

La Cuina Quilòmetre 0 és aquella en què un 40% dels ingredients siguin locals -produïts a menys de 100 
quilòmetres-, o que un 60% dels ingredients siguin el més propers possible, i que els que no ho siguin tinguin 
certificació ecològica. És un concepte ideat pel moviment Slow Food i precisament practicar aquest tipus de 
cuina és el que ens recomana la nostra col·laboradora Anna Boluda: “L’estiu és el moment per menjar de 
quilòmetre 0, per redescobrir productes de temporada i de proximitat i, si pot ser, comprar-los directament a 
l’agricultor. Quan proves un tomàquet madur acabat de recollir, ja no voldràs mai més un cherri 
d’hivernacle!”, comenta Anna, qui, a més, anima les famílies a visitar un hort o, el que és encara millor, “si 
teniu jardí, terrassa o una mica de balcó, és l’hora de començar a fer un hort urbà”. Anna ens recomana la 
web www.horturba.com per trobar tota la informació necessària o els llibres de Josep Maria Vallès per a grans 
i petits. 

Vacances (ben) connectats 

“Un smartphone, un aparell cada vegada més assequible i popularitzat, és moltes coses alhora. Un telèfon, 
per descomptat, però també una brúixola, un mapa, una càmera de fotos i finalment un compendi 
d’informació inacabable. A través del telèfon podem abstreure’ns de la nostra realitat més immediata o, si 
volem, gaudir-la amb molta més intensitat i qualitat”, diu el nostre col·laborador Oriol Lladó, que ens explica 
algunes possibilitats per utilitzar un smartphone com a eina que ens permeti gaudir d’unes vacances sanes i 
sostenibles a la ciutat. Per exemple, per a Barcelona l’Oriol ens recomana el portal #apps4bcn, on es recopilen 
diferents aplicacions per a mòbil que permeten gaudir de diferents aspectes de la ciutat. Concretament, les 
aplicacions Barcelona Paisatge, que convida a descobrir elements singulars del paisatge urbà de Barcelona o 
l’aplicació rutesbcnverda amb la qual podem fer un recorregut pels parcs i jardins de la muntanya de 
Montjuïc. 

Vies verdes 

Sabien que al nostre país hi ha més de 2.000 quilòmetres 
d’infraestructures ferroviàries en desús que han estat 
reconvertides en itineraris cicloturístics i senderistes? Es 
tracta del Programa Vies Verdes, coordinat per la 
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. 

Les vies verdes són perfectes per fer excursions en 
família, tant a peu com en bicicleta, ja que són camins 
fàcils sense moltes costes i allunyats de les vies de trànsit 
intens, envoltats de vegetació i rius i que travessen petits 
pobles de tota la geografia. Es pot usar un smartphone, 
en la línia del que comentava l’Oriol, per accedir a 
informació mitjançant l’aplicació e-rutes ES, amb les 
quatre vies verdes que alberga la província de Girona per 
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http://elpais.com/diario/2010/08/29/eps/1283063221_850215.html
http://slowfoodcatalunyacentral.com/index.html
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/equip-inspira/
http://www.horturba.com/
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/equip-inspira/
http://apps4bcn.cat/
http://apps4bcn.cat/en/app/bcn-paisatge/45
http://apps4bcn.cat/app/rutesbcnverda/148
https://itunes.apple.com/es/app/e-rutes-es/id440281999?mt=8
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recórrer, a peu o amb bicicleta, des del profund Pirineu gironí fins a la càlida i lluminosa Costa Brava, tot 
gaudint en cada pas, a cada cop de pedal, de la diversitat de paisatges, productes i gents. Però també hi ha 
molta informació a la pàgina de Vies Verdes sobre aquests i la resta d’itineraris, que es pot consultar abans de 
recorre’ls. 

A més, a moltes de les vies verdes es pot arribar en tren, el mitjà de transport més sostenible que existeix. 

Gelats, postres i receptes saludables i divertides 

Marta Rosés ens suggereix que durant les vacances intentem controlar el sucre fabricant els nostres propis 
gelats. També “fer batuts de fruites i elaborar pizzes amb productes frescos. En una paraula, intentar no 
incrementar els sucres dolents i els productes elaborats de forma industrial. La nostra salut i els nostres 
quilos ho agrairan.” La Marta ha comprovat que aquesta, a més, és una activitat perfecta per realitzar amb 
els nens i que aprenguin. “Els pols fets amb batuts a la meva néta li encanten”, conclou. 

Tal com comentava l’experta en nutrició Núria Llata en un article publicat recentment, també les vacances són 
moments de preparar en família receptes sanes que als nens els encanten, com berenars a base de 
macedònies o broquetes de fruita banyades amb xocolata negra. 

Una altra cosa que els agrada molt, és facilíssim de preparar, no taca i es pot fer en qualsevol lloc és la 
llimonada natural, que alhora els servirà per hidratar-se sense ingerir refrescos ensucrats. 

Les manualitats i perdre la por a equivocar-se … i llegir! 

Ajudar i ensenyar els nens a experimentar i perdre la por a equivocar-se, és el que recomana Soledad 
Román. Per a això, és excel·lent treballar amb les mans, ja sigui una recepta, un invent o manualitats amb 
petits objectes reciclats. “Des de polseres i collarets, que és el més bàsic, a petites construccions com 
vaixells, cometes, joc de tres en ratlla… El paper maixé o el suro poden servir per pensar en alguna cosa que 
els agradaria tenir i tractar de fabricar-la amb aquests materials. El cas és experimentar, aprendre a no tenir 
por que no surti bé a la primera i descobrir quines activitats ens agraden més.” 

“I llegir, la xarxa de biblioteques és excel·lent a Espanya i també a molts països europeus. No només ens 
permeten tenir accés a llibres per un mòdic preu, sinó que també els acostumem a llegir sense necessitat que 
el llibre sigui de la seva propietat”, conclou la directora d’Inspira. 

Jocs i altres activitats en família 

Podem recuperar alguns jocs de tota la vida, com la xarranca, per ensenya’ls hi als nostres fills i filles. Els 
encanta aprendre i, sobretot, veure com podem jugar tots junts. En una estona segur que ho faran molt 
millor que nosaltres! 

Una altra idea divertida és fer junts una pel·lícula o reportatge de l’estiu, per al que podem fer servir la 
majoria dels telèfons mòbils. Els nens s’entusiasmen en el procés de creació, des de l’elaboració del guió, la 
recerca del vestuari, la construcció dels personatges i la història, fins a la gravació de la pel·lícula en si 
mateixa. Després, hi ha editors de vídeo molt fàcils d’utilitzar, però també és possible fer un àlbum amb les 
fotos i escriure la història que han inventat. A més, es converteix en un record preciós de les vacances. 

Estius per entrenar el plaer de l’escriptura 

Sílvia Majó suggereix deixar per escrit el millor record de 
l’estiu: “Petits i grans vivim a l’estiu dies per recordar 
sempre. Moments màgics que alimenten altres grans 
moments. També instants que s’acaben en ells mateixos 
i deixen l’energia suficient per endegar el nou curs al 
setembre. Per això, l’estiu és un magnífic moment per 
agafar paper i llapis i donar vida amb paraules a aquests 
petits trossos de temps. Transformar en paraules 
somnis, històries o idees d’estiu per recordar un altre dia 
és un privilegi que l’escriptura ens dóna: tant als més 
petits com als més grans de casa. Fer de tot això un 
relat és un exercici sense dubte saludable.  

 
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.  

http://www.viasverdes.com/ViasVerdes
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/equip-inspira/
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/2013/07/11/lestiu-una-oportunitat-per-planificar-menjars-divertits-i-saludables/
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/equip-inspira/
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/equip-inspira/
http://www.bibliotecaspublicas.es/
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/equip-inspira/
http://www.escolacristiana.org/feac/Fitxers/III%20Concurs%20fotografia%20FEAC%20ESO.pdf
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Per a més informació, consulta de dubtes i enviament de les fotografies participants, adreceu-vos a: 
feac@escolacristiana.org 

 
Dia a dia dels centres i les institucions 
Escoles Salesianes de Catalunya, premi a la col·laboració Empresa-Formació 
Professional 

La Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) ha premiat 
amb el guardó Empresa-Formació Professional les Escoles Salesianes de 
Catalunya pel seu compromís amb els joves amb més dificultat per assolir una 
qualificació professional, a través del desenvolupament de Programes de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI).  

Aquests programes, ara derogats per la LOMCE, s’adreçaven als joves més 
grans de 16 anys i menors de 21 que finalitzaven l’Educació Secundària 
Obligatòria sense haver obtingut el títol per tal de donar-los una oportunitat 

d’accedir al mercat laboral i la possibilitat de retornar al sistema educatiu. Les Escoles Salesianes de 
Catalunya han contribuït de manera decidida a la formació d’aquest col·lectiu de joves oferint diferents PQPI 
en cinc dels seus centres educatius. 

Un alumne de l’Escola Pia Balmes de Barcelona, XV Premi UPC pel seu 
treball de recerca 

L’alumne de l’Escola Pia Balmes de Barcelona, Eduard Llorens, gràcies al treball de 
recerca Esperances Efímeres. Disseny d'un camp de refugiats, tutoritzat pel professor 
Pau Baya, ha guanyat el XV Premi UPC d'Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles 
per a treballs d'investigació de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Aquest 
guardó distingeix els treballs que incorporen criteris de sostenibilitat en la concepció i 
realització i ha comptat amb la participació de 115 treballs de 133 alumnes de tot 

700 educadors de Jesuïtes Educació comparteixen el camí vers H

càrrec de 
Marius Martínez, professor de la UAB. 

coles i això es palpa de seguida en l’ambient 

nant a tots els agents actius que formen part 

Catalunya. 

oritzó 2020 

El divendres 4 de juliol es va celebrar el 
Dia Institucional del Fòrum de Jesuïtes 
Educació amb la presència, entre 
d’altres, d’Enric Puig, secretari general 
de l’Escola Cristiana de Catalunya i de 
Josep Gallifa, degà de la Facultats de 
Psicologia, ciències de l’educació i 
l’esport Blanquerna. Una de les activitats 
centrals va ser la conferència sobre el 
lideratge en l’aprenentatge, a 

Elisabet Cano, de Jesuïtes Educació, ens presenta així la jornada: 

L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals per a una societat diferent. Això implica la 
llibertat de comprometre’s amb el proïsme i amb la millora de l’entorn i de la societat en general. Es tracta 
d’una decisió que les persones prenem des de la nostra autonomia personal. L’educació, tal com l’entenem, és 
l’instrument que configura decisivament la nostra manera d’entendre el món i les nostres decisions. En aquest 
sentit, s’emmarca el Dia Institucional del Fòrum, que enguany es va celebrar el passat 4 de juliol. No només 
és un dia especial pels continguts, reptes i avenços que s’expliquen des de Jesuïtes Educació, sinó també 
perquè suposa el retrobament entre companys de les diferents es
només d’arribar a Sant Ignasi, escola que acull l’acte cada any.  

Després d’una viscuda eucaristia, ja vàrem passar al cos central de l’acte institucional, que va començar amb 
un agraïment al temps dedicat i a tota la tasca feta per part de Lluís Magriñà, sj, president sortint de la 
Fundació Jesuïtes Educació. Després de les seves paraules, es va convidar a parlar al nou president Llorenç 
Puig, sj, qui va pronunciar un discurs molt engrescador anome
del nou projecte i oferint-se amb una valuosa actitud d’escolta. 

Al llarg d’aquest segon curs d’avenç vers l’Horitzó 2020, la difusió, el debat i la reflexió, tant en sessions 
obertes amb els equips com amb les famílies, han estat molt importants. Per això, en Xavier Aragay, 
Director General de Jesuïtes Educació, va fer un recorregut per aquestes tasques del projecte educatiu. Sota 
el format d’un diari en paper, tots vàrem poder veure els seminaris treballats durant els curs que han anat 
definint els nous marcs de treball futur; el que anomenem el QUÈ. Aquest QUÈ es materialitzarà el proper 
curs amb dos projectes concrets, amb dos COMs: d’una banda, es posarà en marxa el mou Model Pedagògic a 

mailto:feac@escolacristiana.org
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l’Etapa Infantil (MOPI), i de l’altra, s’iniciarà la Nova Etapa Intermèdia a 3 de les escoles (NEI), que va de 5è 
de primària a 2n d’ESO. Tot és a punt per posar en marxa el curs vinent, els primers COM d’aquest camí de 
transformació de l’educació. En aquest important moment, els protagonistes seran els alumnes i les famílies, 
ue viuran una nova manera d’educar. Seguim caminant cap a l’Horitzó 2020. q

 

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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