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• Família i Escola 
• Oberta la convocatòria dels 2 Concursos fotogràfics FEAC 
• CATALUNYA CRISTIANA- «Educar per a la virtut comporta obrar bé» 
• Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

 

Arrenca un nou curs 
Josep Maria Romagosa, president de la CCAPAC 

Després d’un estiu que tant de bo ens hagi permès aturar-nos, pensar, imaginar, proposar i, fins i tot, somiar, 
tenim davant nostre un nou curs ple d’oportunitats i de reptes que ens han de portar, des de les AMPAs, a 
reforçar i potenciar la relació família-escola com a eina fonamental al servei del creixement i l’educació dels 
nostres fills i filles. 

Tots hi estem implicats i compromesos i, des del diàleg i la col·laboració, hem de ser capaços de bastir una 
suma coherent d’esforços que ens empenyi a millorar i progressar com a famílies, com a escoles i com a 
comunitats educatives. 

Des de la Junta de la CCAPAC, estem plenament compromesos amb vosaltres per tal de teixir nusos i 
complicitats que ens acostin: la proximitat i l’obertura de ponts i vies de diàleg i de comunicació són 
absolutament prioritaris per a nosaltres. 

Diu una cançó de Txarango, “Recordeu germans que la vida regala una bicicleta a qui pedaleja, la, la la...”.  
Doncs som-hi: si parem de pedalejar, la bicicleta es para. 

Us animem a posar-nos a pedalejar. Volem formar part de l’ànima d’aquesta escola cristiana i esdevenir-ne 
un dels motors que la faci créixer, des del diàleg i la integració, des de la innovació i la creativitat. 

Molt bon curs i molta força! 

 

Enfortir la comunitat educativa a cada escola i a l’Escola Cristiana 
Ara fa tot just un any que la Confederació d’AMPAs d’escoles cristianes 
(CCAPAC) va posar en marxa aquest butlletí, Comunitat Educativa, amb 
el propòsit d'arribar al màxim nombre de pares i mares de les escoles 
cristianes. 

Aquest informatiu és una eina al servei de les famílies, independentment de 
si formen part o no de l'AMPA de l'escola. I per això demanem que en feu la 
màxima difusió: que el feu arribar a les vostres famílies, que el poseu a 
l’abast dels lectors potencials, que l’imprimiu i el passeu de mà en mà. El 
que vulgueu, però que arribi a tantes persones com sigui possible. 

D’altra banda, també volem que ens informeu de les activitats que dueu a 
terme, que ens feu coneixedors dels actes que organitzeu, les xerrades que 
convoqueu, els ponents que convideu, i que ens n’envieu fotografies... Així 
com ens agrada llegir al butlletí fecc informa les fites aconseguides per les 
nostres escoles, també volem llegir-ne les assolides per les nostres AMPAs.  

Gràcies pel vostre ajut i col·laboració! 
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Formació per a la presència i comunicació des de les xarxes socials de les 
AMPAs (microtallers TIC) 
Per reforçar la dimensió pràctica d’aquest àmbit de la comunicació, la CCAPAC ofereix diversos microtallers 
TIC amb el format habitual de 2 hores i mitja, en doble edició, a escollir tarda o vespre. Comptem amb 
el patrocini de l’Editorial Baula, la qual cosa permet ampliar l’oferta i reduir una mica més el preu. 

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

Adjunt a aquest butlletí, hi trobareu el calendari detallat. Els primers d’aquests microtallers estan 
programats per als dies 8, 9, 29 i 30 de setembre.  La inscripció dels dos primers ja està oberta. 

Per tal que disposeu de més informació, hem entrevistat les formadores que impartiran els cursos, fundadores 
de 140 Comunicació i que us donaran arguments pels quals la vostra AMPA pot treure un bon rendiment de 
ser presents a les xarxes socials. 

Entrevista a 140 Comunicació (Carmen Becerra, Yolanda Fajardo i Maite 
Fernández) 

Què pot aportar la presència d'un centre educatiu o una associació de mares i pares a les xarxes 
socials? 

Les xarxes socials són una potent eina de marquèting digital i, per aquest motiu, la presència d’un centre 
educatiu a les xarxes socials suposa, per començar, una bona eina de captació d’alumnes, és a dir, de 
"clients". Però les possibilitats van més enllà, tant per als centres com per a les AMPA.  

La majoria dels alumnes, i molts pares i mares, s’informen i relacionen tant o més a través de les xarxes que 
per vies més tradicionals, com els mitjans de comunicació. Es tracta d’un canal que no es pot obviar, doncs: 
tant per difondre les activitats que realitzen els centres, com per mantenir un contacte més immediat amb les 
famílies. No oblidem que parlem de xarxes “socials”: ajuden a l’escola i a les associacions de mares i pares a 
crear comunitat, amb alumnes i famílies, però també amb el barri, el municipi i les associacions i entitats del 
voltant.  

D’altra banda, cada vegada s'utilitzen més les xarxes i els recursos online de manera educativa. Els mostrem 
com poden introduir aquests recursos a l'aula.  

Hi ha la percepció que una entitat amb compte a les xarxes socials és més moderna, més 
transparent. Per què? 

Abans de començar a impartir els nostres cursos, vam fer diverses enquestes a famílies. Un alt percentatge 
ens va comentar que el primer en què es fixen a l’hora de triar un centre educatiu és en si té presència a 
Internet i el contingut que comparteix. Molts pares i mares tenen uns horaris de feina complicats i agraeixen 
trobar informació online que els ajudi a triar centre amb més facilitat. De la mateixa manera, moltes famílies 
trien les xarxes per informar-se de les activitats que es desenvolupen al col·legi dels seus fills. 

Com dèiem, moltes persones s’informen del que passa al seu voltant a les xarxes socials. La no presència 
d’una escola o associació al món 2.0. pot fer pensar a les famílies que el centre no ha sabut donar el salt a la 
versió “digital” i s’ha quedat a l’època analògica. Els joves d’ara són nadius digitals i grans usuaris de xarxes 
socials. Pertànyer a un centre educatiu sense presència al món 2.0. els pot fer pensar que la seva educació 
s’ha quedat estancada en un punt del passat.  

Com hem comentat abans també, els centres educatius que no són a les xarxes socials perden una 
oportunitat molt econòmica (tenir presència a les xarxes socials no suposa pràcticament cap cost, per bé que 
s’han de dedicar recursos a fer-ne una gestió professionalitzada) per captar nous alumnes. 

Els comptes a les xarxes són gestionats per persones. Quin ha de ser el perfil d'aquesta persona 
per fer-la idònia? 

Nosaltres sempre diem que les xarxes socials les pot portar un professional extern (sempre en contacte estret 
amb l’escola o l’associació) o algú del centre o AMPA. En aquest segon cas, cal una formació com les que 
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donem des de 140 Comunicació, tant per a aquells responsables que no saben gaire del món 2.0., com 
aquells que sí que hi entenen però que volen treure més rendiment al seu Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube… a banda de conèixer més bé quin tipus de contingut poden difondre i com fer-ho de la manera més 
adient. Encara que no siguin professionals, els ajudem a veure com s'ha de plantejar una escola la presència 
a les xarxes. 

Sovint, molts dels nostres alumnes pensen que els caurà un bon volum de feina a sobre i que no tindran 
temps d’assumir-la; nosaltres som conscients que això els suposa un treball extra, i els donem les eines per a 
una gestió eficaç de les xarxes, sense que això suposi una inversió de temps que no siguin capaços d’assumir. 

Quina és la vostra experiència en l'àmbit de formació i què recomaneu, en aquest cas, a centres i 
AMPAs? 

Treballem molt amb entitats i empreses del món educatiu, però també tenim clients de sectors totalment 
diferents. Hi ha consells que són aplicables a tothom. Sobretot, dir-los que no tinguin por a les xarxes socials, 
que hi siguin perquè, si ells no obren perfils a les xarxes 2.0., un altre pot fer-ho en el seu nom. Si algú parla 
malament de tu a Internet i no hi ets, no pots saber-ho i defensar-te. Per això és important ser-hi.  

A més, els recomanem que assisteixin als nostres cursos perquè aprendran detalls que potser desconeixen de 
Facebook, Twitter… Les xarxes estan evolucionant cada dia, afegeixen funcionalitats noves, i aquests cursos 
els permeten estar al dia.  

En el cas específic d’escoles i AMPA, creiem que és especialment important no només estar a les xarxes, sinó 
conèixer allò que es mou en l’entorn digital i, sobretot, com les fan servir els adolescents i joves. Una AMPA 
no pot ser aliena a la manera com es relacionen els fills i filles dels seus membres (els alumnes, en el cas de 
les escoles) a les xarxes, perquè allà continuen a la tarda les relacions que s’han establert durant el dia a 
l’aula o al pati. S’han de conèixer les dinàmiques per aprofitar-les en benefici de tothom i prevenir conflictes. 

La nostra experiència docent inclou formació a professionals de diferents sectors; empreses on fem formació 
"in company", o col·laboracions a espais com Barcelona Activa o Eserp Business School, on hem fet formació 
en temes de comunicació. 

Què oferireu en els cursos que prepareu per a aquest trimestre del curs? 

Aquest trimestre hem preparat un programa basat en l'experiència del curs passat. Hem recollit les inquietuds 
dels alumnes que han passat pels cursos que vam fer i hem treballat amb la direcció de la CCAPAC i la FECC 
per oferir un programa ambiciós quant a contingut, però molt pensat en funció dels interessos de les AMPAs i 
escoles, molt concret, amb diferents nivells d'aprofundiment i d'altres temes molts específics per treure 
màxim profit al contingut que es genera.   

Així, oferim càpsules d’iniciació a Facebook, Twitter i el que anomenem xarxes d’imatge (Youtube, Instagram, 
Pinterest) per a aquells alumnes que no tinguin coneixement de l’ús d’aquestes xarxes; i cursos 
d’aprofundiment, per a aquells que ja les sàpiguen gestionar però vulguin treure’n més partit.  

També impartirem un taller d’infografia i un altre de vídeo, així com un curset sobre com hauria de ser la web 
d’una escola o la d’un AMPA, a més a més d’un taller sobre quins recursos, senzills i gratuïts, trobarem a 
Internet per crear un web o blog.  

A part d’això, seguim amb les nostres xerrades sobre xarxes socials per a pares i mares amb fills adolescents, 
sobre ciberassetjament (com prevenir-lo i actuar) i un curs de comunicació especialment dirigit a les AMPAs. 

A nosaltres ens agrada molt el treball formatiu amb els professionals del centres educatius. Vivim en un món 
on tant la comunicació com l'educació estan evolucionant cap a espais nous, amb moltes possibilitats i un 
futur diferent a tot el conegut fins ara. Des de 140 Comunicació aportem el nostre coneixement en aquest 
punt on conflueixen comunicació i educació. I ens apassiona!  

 

Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris (no 
universitaris) 
Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2014-
2015 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents: 

a) Quanties fixes 

- Quantia fixa lligada a la renda 

- Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar 

- Beca bàsica 
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b) Quantia variable 

- Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva 
renda familiar. 

         c) A qui va dirigit? 

- A estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris següents: 

- Primer i segon cursos de batxillerat 

- Formació professional de grau mitjà i de grau superior 

- Ensenyaments artístics professionals 

- Ensenyaments esportius 

- Ensenyaments artístics superiors 

- Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància) 

- Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos 
de formació específics per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 

- Programes de qualificació professional inicial 

- Formació professional bàsica / Programes de formació i inserció 

- Estudis religiosos i militars 

Termini per presentar la sol·licitud: 30 de setembre de 2014 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Comencem el curs 

S'acaba l'estiu i de nou comença el curs escolar. Després d'un temps llarg de descans, cal preparar-se per fer 
més fàcil i profitosa la tornada a l'escola dels vostres fills. Seguidament us fem arribar algunes recomanacions 
que cal tenir en compte per fer una posada a punt i començar el curs en òptimes condicions. 

Preparar el material escolar 

- Feu el llistat del material necessari per al nou curs conjuntament amb els vostres fills després de 
valorar el que ja tenen i aprofitar el del curs anterior. 

- Elaboreu un pressupost amb ells i compareu els preus en diversos establiments. 

- Feu que es responsabilitzin al màxim de les seves possibilitats en els preparatius per tornar a 
l'escola: folrar llibres, posar els noms, fer la motxilla... D'aquesta manera els implicareu més en 
el seu procés escolar. 

Planificar el temps 

- Programeu conjuntament les activitats extraescolars i de lleure del curs, procurant que els quedi 
temps per estudiar, descansar, relacionar-se... Procureu que el seu horari no quedi molt atapeït 
perquè cal que també comparteixin temps en família, especialment els més petits. 

- Tingueu en compte si els vostres fills van tenir cap dificultat el curs anterior, per preveure o 
organitzar activitats de suport o de reforç. 

 Tenir en compte el període d'adaptació 

- En el cas que el vostre fill iniciï l'escolaritat, és important que el motiveu per fer una bona 
entrada a l'escola (visitant el centre, parlant-li del que trobarà a l'escola...). 

- En el cas que el vostre fill canviï de centre, intenteu que conegui els espais i pugui entrar en 
contacte amb alguns dels nous companys abans de començar el curs. 

- Si l'inici de curs provoca en el vostre fill cap manifestació d'angoixa, contacteu amb el seu tutor 
per tal d'informar-lo i que prengui les mesures necessàries per facilitar la seva adaptació, si 
escau. 

- Feu reflexionar el vostre fill sobre l'esforç i la responsabilitat que comporta començar un curs més 
elevat. 
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Recuperar hàbits i rutines 

Torneu a marcar l'horari i reprendre els hàbits i rutines (per anar a dormir, per llevar-se, per als àpats...). 

Més informació sobre l'inici del nou curs 

• Calendari inici curs: El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica el 
calendari oficial amb les dates d'inici del curs, festes, vacances escolars... 

• Recomanacions per a la tornada a l'escola i a les activitats (esports, idiomes, oci...): L'Agència 
Catalana de Consum ens proposa un llistat d'orientacions a tenir en compte en les despeses d'inici de 
curs. 

• Tornar a l'escola amb salut: El Canal salut ofereix orientacions i consells que poden ajudar a que 
infants i adolescents mantinguin una activitat física saludable en començar el curs.  

• La motxilla escolar i el mal d'esquena: L'Agència de Salut Pública de Catalunya us ofereix consells per 
triar una motxilla adequada per als vostres fills, així com recomanacions per ajudar-los a preparar-la. 

• Dinars de carmanyola als centres educatius. Recomanacions per a les famílies: En aquest article, 
publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, s'explica com preparar àpats fàcils i equilibrats 
per a les carmanyoles dels fills. 

• La tornada a l'escola: La revista digital "Familiaforum.net" exposa diferents consideracions sobre 
l'inici del curs i un decàleg per saber si els fills fan una adaptació correcta. 

• Compte enrere per a l'escola: En aquest article del diari ARA, del setembre de 2013, s’ofereixen 
recomanacions a les famílies per fer més fàcil reprendre les rutines diàries i escolars. 

• Consells clau per a la tornada a l'escola: En aquest article de la Fundació Faros es donen algunes 
idees clau, agrupades en dues franges d’edat, per ajudar els fills a reprendre les rutines escolars. 

Pots reduir despeses a l’hora de comprar materials per al nou curs 

L’Agència Catalana del Consum (ACC) aconsella responsabilitat i mesura en les compres i 
contractacions amb motiu de la tornada a l’escola i a les activitats el mes de setembre.  

Recorda que aquestes compres o contractacions  s’han de fer de manera responsable, perquè no desequilibrin 
el pressupost familiar i per tal que siguin segures, solidàries i respectuoses amb el medi ambient.  

Per tant, convé tenir en compte aquests consells per evitar les compres ràpides que desestabilitzen 
l’economia familiar:  

- Tingueu responsabilitat i mesura en les compres i contractacions perquè no desequilibrin la 
vostra economia. 

- Feu una llista dels productes o serveis necessaris (roba, llibretes, llibres, plumiers, uniformes, 
cursos...), després d’haver fet una valoració dels que ja teniu. 

- Elaboreu un pressupost previ adequat a la despesa disponible. 

- Compareu els preus en diversos establiments i fixeu-vos en la qualitat dels productes. 

- Feu un ús prudent de la targeta de crèdit i controleu la despesa que no pagueu en efectiu.  

- Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar l’article comprat. L’establiment no té 
l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.  

- Llegiu detingudament les instruccions d’ús i les característiques del producte per comprovar que 
s’ajusta a les vostres necessitats i a la dels vostres fills. 

- Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura o el contracte que signeu , ja que són la 
vostra garantia.  

- Si detecteu defectes en el producte o que el servei no es presta correctament, cal dirigir-vos a 
l’establiment on s’ha adquirit o contractat  i presenteu el tiquet de compra o la factura o el 
contracte.  

- Tingueu en compte que anar a comprar fora del municipi suposa una despesa addicional.  

- Tingueu en compte altres elements en la compra dels productes, com valorar si en la seva 
producció s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat, els seus efectes sobre el medi ambient 
(comproveu si l’etiqueta té informació mediambiental, si està fet amb materials reciclables, 
l’embalatge, etc) i triar els productes fets a Catalunya, a prop nostre i en cas que vinguin de 
tercers països, triar productes de comerç just, que garanteixen que en la seva producció s’han 
respectat els drets humans i dels treballadors que els han fet.  
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Si voleu començar una col·lecció (p.ex. una enciclopèdia per fascicles , DVD,  cromos...): 

- Informeu-vos del preu real de cada entrega i de la durada de la col·lecció. 

- No us deixeu enlluernar per les ofertes de llançament. 

- Informeu-vos del nombre de fascicles/entregues que conformen la col·lecció. 

- Calculeu el preu total i complet (IVA inclòs) de la col·lecció. 

- Conegueu les característiques de la col·lecció abans de començar-la (si respon a les vostres 
necessitats o gustos, si és una despesa raonable per al vostre pressupost...) 

- Valoreu si realment n’esteu interessats.  

- Assegureu-vos de la periodicitat (setmanal, quinzenal, mensual...) en què es posa a la venda. 

- Conserveu les dades dels responsables de la col·lecció (nom o raó social, adreça física, NIF, 
servei d’atenció als clients...) 

- En tots els casos recordeu que: 

- Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.  

- És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.   

El son és decisiu en l’aprenentatge i la memòria dels nens 

La importància del son en l’aprenentatge dels nens és un fet evident. Pocs anys enrere 
es descrivia el son com l’estat en què el cervell es pren un descans durant el qual només 
intervenen funcions vitals com la respiració. Tanmateix, recents investigacions demostren 
que algunes parts del cervell són més actives durant el son que quan s’està despert. 

Passem més d’una tercera part de la nostra vida dormint. Durant el son, el cos reposa 
energia i el cervell torna a processar les experiències acumulades durant les hores de 
vigília. Els experts asseguren que dormir bé millora la memòria i el rendiment cerebral. 
Aquesta afirmació es fonamenta en investigacions realitzades sobre el cervell de les aus, 
que no és pas tan diferent al nostre en molts aspectes, i que ofereixen importants 
perspectives sobre el paper que exerceix el son. 

Els ocells cantaires aprenen a refilar mentre dormen 

Els colomins, per exemple, aprenen el cant típic de la seva espècie copiant el de les seves mares. Es va 
estudiar un grup colomins que practicava el seu refiló després d’un període de descans silenciós, durant el 
qual varen romandre desperts. Un segon grup d’estudi, també va fer una pausa, però en aquest cas per 
dormir. Els colomins que varen romandre desperts manifestaren una activitat cerebral limitada durant el 
descans, mentre que el cervell dels que dormiren fou molt més actiu, com si seguissin processant el cant de 
la seva mare. I no només el processaven, sinó que aprenien més ràpid i amb més exactitud. 

El son és fonamental per consolidar l’aprenentatge i emmagatzemar-lo en la memòria a llarg 
termini. 

Parts del cervell del bebè són més actives durant el son que durant la vigília 

El paper del son en relació a l’aprenentatge i la memòria pot extrapolar-se també als humans, ja que els 
experiments demostren resultats semblants. Un estudi realitzat en nens de 15 mesos va demostrar que el 
grup de nens que feien la migdiada i posteriorment (abans de les quatre hores següents) eren exposats a 
l’aprenentatge d’un llenguatge artificial eren capaços de recordar l’estructura gramatical general d’aquest 
llenguatge 24 hores més tard. D’altra banda, els nens que no feien la migdiada, només recordaven aquest 
llenguatge l’endemà. Aquests resultats explicarien el patró de freqüents migdiades dels nadons, que fan 
migdiades curtes al llarg del dia, amb la funció de consolidar coneixements en la memòria a llarg termini. 

Així doncs, podem considerar el son com una part fonamental del procés d’aprenentatge i no pas 
simplement com un període de descans. Ara només falta conèixer amb exactitud quins són els patrons de son 
que beneficien aquest aprenentatge. Els investigadors ja estan treballant en possibles programes 
d’intervenció relacionats amb el son. Segur que, a partir d’ara, quan veiem els nostres fills dormir 
plàcidament, pensarem en tot allò que estan aprenent. 

Altres articles publicats per la Fundació SHE sobre el son i el descans són: 

Beneficis de fer la migdiada   

Les conseqüències del jet lag social en la salut 
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http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/empreses_adherides.jsp?idioma=1
http://psychology.cas2.lehigh.edu/sites/psychology.cas2.lehigh.edu/files/Nap_dependent_LEarning.pdf
http://www.fundacionshe.com/ca/habits-saludables/fer-la-migdiada-es-un-bon-habit-per-al-cor/
http://www.fundacionshe.com/ca/habits-saludables/dormim-poc-les-consequencies-del-jet-lag-social-en-la-salut/
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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, patrocinats per Santillana – Grup Promotor. 

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.  

El termini de presentació de fotografies finalitza el 5 d’octubre. 

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

 

 

Llegit a... 

CATALUNYA CRISTIANA- «Educar per a la virtut comporta obrar bé» 
Caminava una tarda el P. Enric Puig pel carrer Elisabets 
de Barcelona quan va rebre una trucada. Era del 
cardenal arquebisbe Lluís Martínez Sistach. Tenia una 
proposta molt concreta: feia uns dies que s’havia mort 
el P. Lluís Armengol i la glossa que escrivia 
setmanalment al Full Dominical havia quedat òrfena.  

Calia buscar-li un substitut i el P. Enric Puig, també 
jesuïta i company de comunitat, era el candidat idoni. 
Després de 317 articles la valoració no pot ser més 
positiva. Contemplar els fets de cada dia (Editorial 
Claret) és un recull d’aquests articles. 

Com valora l’exercici d’escriure setmanalment 
sobre «els fets de cada dia»? 

Escriure aquests articles m’ha permès apropar-me als fets de cada dia, a la vida de les persones, des de la 
contemplació creient. Apropar-me a la quotidianitat amb les seves clarors i foscors i descobrir-hi la proximitat 
de Déu Pare, les petjades que hi deixa el caminar de Jesús i la força de l’alenada de l’Esperit. He pretès i 
pretenc que sigui un exercici de contemplació, seguint sant Ignasi quan convida a apropar-se als relats 
evangèlics como si allí me hallare i amb actitud de pregària. 

Al llarg dels articles queda clar l’interès per l’educació. En aquest temps d’estiu, molts nens han 
anat de colònies, casals d’estiu... El temps de lleure és una escola de vida?  

El temps de lleure ofereix un seguit de possibilitats que des d’un plantejament educatiu coherent i amb la 
col·laboració d’uns bons educadors pot ajudar a créixer i fer-se grans els infants i adolescents, sens dubte. 
Fer-se grans per dins i per fora. És una escola de vida perquè, amb intensitats diferents —segons sigui una 
colònia o un campament, un casal, una excursió o una activitat d’una tarda— pot ajudar a viure unes opcions 
de vida concretes de servei, reflexió sobre la pròpia vida i els fets de l’entorn, implicació en el bé comú, 
treball cooperatiu, relació amb els altres i amb la natura, coneixements de tècniques i aspectes culturals 
diversos... 

Les vacances són ocasió per créixer en la fe en família?  

Certament és un temps apropiat per treballar el creixement en la fe de joves i grans. És una ocasió per als 
adults, per testimoniar la fe davant els infants i els més joves, per ensenyar a dedicar un temps al Senyor 
personalment i en família, per descobrir espais sagrats —un cim, una ermita, un bosc, un monestir—, on fer 
una pregària senzilla i agraïda, per explicar la Bíblia o comentar l’Evangeli als més petits, per compartir 
l’eucaristia dominical amb una altra comunitat... Temps per resar, junts, el Parenostre que agermana i fa fills 
d’un mateix Pare. 

En un dels articles vostè parla de recuperar virtuts i talents  

Penso que darrerament es fa un ús i abús de la formulació «educar en valors». La paraula valor és una 
paraula ambigua perquè el valor —esforç, constància, rigor...— pot ser utilitzat per obrar el bé i per obrar el 
mal. Em sembla més adient parlar d’educar per a la virtut, que comporta obrar el bé. Pel que fa a la paraula 
talents, penso que els cristians joves i adults som cridats a fer rendir el que Déu ha posat al nostre abast, 
siguin talents físics, espirituals o intel·lectuals, com una manera de servir i estimar els altres.  

http://www.escolacristiana.org/feac/Fitxers/III%20Concurs%20fotografia%20FEAC%20ESO.pdf
mailto:feac@escolacristiana.org
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Després arriba el setembre i toca encarar un nou curs. Tenint en compte la implantació de la 
LOMCE, quin missatge adreçaria als titulars de les escoles? 

Cal tenir molt clar que de la llei a l’aula hi ha un recorregut molt llarg i allò que veritablement és important és 
el que es fa a l’aula. Els titulars han de tenir clar quines són les necessitats dels alumnes que en cada 
moment tenen al davant i quin és el seu projecte educatiu; a partir d’aquí és quan han de mirar d’ajustar el 
quefer escolar a allò que fixa la normativa. Les normatives sempre són un referent, però l’activitat educativa 
desborda tota normativa i allò determinant serà la persona de l’educador i el seu treball amb els alumnes. 

La LOMCE és una llei recentralitzadora? 

Ho és sense cap mena de dubte. I crec que els mateixos autors de la llei reconeixen que aquesta era una de 
les intencions del canvi legislatiu. Ho és pel que fa al currículum i l’avaluació, on les competències 
autonòmiques acaben esdevenint residuals, però també en altres aspectes menys transcendents. A alguns ja 
els pot semblar bé que així sigui, però nosaltres, tant políticament com pedagògicament, preferim models 
molt més descentralitzats.  

Com a secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, li ha tocat afrontar el 
degoteig de casos de famílies que demanaven educació en castellà per als seus fills. Quina ha 
estat la demanda per al curs 2014-2015 en les escoles cristianes? Els casos que hi ha hagut 
justifiquen tant de rebombori? 

No disposem de dades, ja que sovint les demandes específiques es formulen directament al Departament, 
però sembla que són molt poques. De fet, es tracta d’una reivindicació estrictament política i no pas 
educativa. 

Les nostres escoles, com totes les del sistema educatiu a Catalunya, garanteixen uns nivells acceptables i 
força anàlegs de domini del català i del castellà en acabar els ensenyaments obligatoris.  

Entenc que la preocupació pedagògica ha de radicar aquí, en els resultats. L’ús de les diverses llengües a 
l’escola s’ha de supeditar als resultats que volem obtenir. És absurd que, estant d’acord amb els resultats, tot 
el debat giri sobre percentatges d’ús i qüestions que haurien de quedar en el terreny dels especialistes i no 
pas dels polítics ni dels jutges. 

La consellera Rigau ha anunciat que més de 5.000 alumnes de tercer i quart d’ESO faran un servei 
a la comunitat el curs 2014-2015. Com valora aquesta iniciativa? No correspondria a les famílies la 
decisió?  

Hi ha una tradició significativa, particularment a les escoles cristianes, d’impulsar l’acció concreta de servei 
com una manera de fer un aprenentatge pràctic de determinades actituds i valors. L’aprenentatge i el servei 
són iniciatives valuoses en l’àmbit escolar. Nosaltres les impulsem i creiem que és bo estendre-les. El que no 
veiem és cap incompatibilitat amb les decisions o criteris familiars. Entenem que no és una qüestió greu de 
consciència, i que l’administració, com la mateixa escola, està plenament legitimada per incorporar aquesta 
iniciativa. 

Carme Munté 

 

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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