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Comunitat educativa
Informació per a mares i pares d’alumnes

de les escoles cristianes de Catalunya

• Formació per a la presència i comunicació des de les xarxes socials (microtallers TIC) 
• Família i Escola 
• Propostes per a nens i joves 
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 • Oberta la convocatòria dels 2 Concursos fotogràfics FEAC 
• Dia a dia de les escoles i les institucions 
• Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

 

Formació per a la presència i comunicació des de les xarxes socials 
(microtallers TIC) 

Com ja sabeu, hem convocat diversos microtallers 
adreçats i oberts a persones de les AMPAs que 
vulguin tenir presència a les xarxes. Com acostuma a ser 
habitual, seran impartirs per l’empresa 140 Comunicació 
i es duran a terme en dues opcions horàries (de tarda 
i vespre) per tal que escolliu la que més us convingui.  

Comunica amb Twitter per a AMPAs i 
escoles – 29 de setembre 

S’adreça a usuaris que tinguin coneixements previs 
de les xarxes socials i que en vulguin treure més profit, 
tant a la gestió com a les accions de campanyes de 
difusió.  

En aquesta formació s’abordarà com fer servir Twitter per a les accions pròpies, integració al web, Tweetdeck 
o altres eines com Hootsuite, SocialBro o bit.ly. 

Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 29 de setembre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-
20.30h)   

Informació - Inscripció 

Comunica amb Facebook per a AMPAs i escoles – 30 de setembre 

S’adreça a usuaris que tinguin coneixements previs de les xarxes socials i s’hi abordaran temes com ara: 
com són els nostres usuaris (introducció a la mètrica de Facebook), seguiment d’altres pàgines, Apps i com 
són les campanyes educatives de Facebook. 

Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 30 de setembre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-
20.30h)  

Informació - Inscripció 

Comença a Youtube, Instagram i Pinterest (xarxes d’imatge) per a AMPAs o 
escoles – 1 d’octubre 

S’adreça a usuaris que vulguin iniciar-se en la creació d’un perfil i la gestió de les xarxes socials del 
centre educatiu. És adient per a aquelles persones que portaran a terme la gestió diària de les xarxes 
socials. S’abordarà, entre d’altres, com obrir perfil a Youtube i penjar-hi vídeos i música, com afegir-hi 
subtítols o com obrir un perfil a Instagram i Pinterest i organitzar els taulers i compartir material. 

Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 1 d’octubre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-20.30h)  

Informació - Inscripció 

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/ff4d5fbbafdf976cfdc032e3bde78de5.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=141
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/2d6cc4b2d139a53512fb8cbb3086ae2e.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=142
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/389bc7bb1e1c2a5e7e147703232a88f6.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=143
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Treu suc a Youtube, Instargram i Pinterest (xarxes d’imatge) per a AMPAs i 
escoles 

S’adreça a usuaris que tinguin coneixements previs de les xarxes socials i que en vulguin treure més 
profit, tant a la gestió com a les accions de campanyes de difusió.  

En aquesta formació s’abordaran, entre d’altres: Youtube (botons d’interacció: subscripció, enllaços; els 
canals (propis i seguiment d’altres) Instagram (integració al web, com fer-la servir a les nostres accions de 
marketing), Pinterest (interacció amb d’altres usuaris, com treure’n profit, integració a la resta de xarxes.)  

Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 8 d’octubre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-20.30h)   

Informació - Inscripció 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Educar els fills comporta il·lusió i responsabilitat 

Educar i criar nens és una tasca que il·lusiona i omple molts pares i mares, però de vegades poden sentir-
se espantats per la responsabilitat que implica i la dificultat que comporta. T'oferim unes pautes que et 
seran útils durant tot el procés. 

Aprendre a ser pares és un procés que comença molt abans de la paternitat. Ja des de la infància 
molts nens imaginen com serà el seu futur en l'edat adulta, i potser ho manifesten a través del joc (tot jugant 
a pares i a mares). 

Abans del naixement mateix, els pares comencen a decidir com serà la relació amb el nadó i trien quin nom li 
posaran o decideixen començar a adoptar hàbits més sans.  

Els 9 consells per a una criança més feliç 

En qualsevol cas, tot i que cada família té el seu propi bagatge i la seva personalitat, t'oferim a continuació 
nou guies que et seran sempre útils i que poden servir com a marc de referència en totes les etapes de 
l'educació del nen, perquè creixi emocionalment sa i feliç. 

1. Estimular l'autoestima del nen 

Des de molt petits, els nens prenen els seus pares com una referència en pràcticament totes les 
facetes de la seva conducta. Això vol dir que les teves paraules i accions influiran en la seva 
autoestima més que cap altra cosa. 

Elogiar cadascun dels seus petits assoliments farà que se sentin orgullosos. Per contra, has de ser 
especialment curós en triar les paraules quan els adverteixis de la seva mala actitud.  

Mai és recomanable emprar expressions insultants o feridores, així com comparacions amb 
altres nens, ni tampoc amb els seus germans. 

2. Reconèixer les bones accions  

De la mateixa manera que quan fan alguna cosa que no està bé cal advertir-los-hi, és important 
que els felicitis quan ho facin bé. Cal evitar que les crítiques siguin més nombroses que les 
felicitacions, una dinàmica en la qual de vegades és fàcil caure. 

Els comentaris positius, segons està demostrat, ajuden a millorar la conducta dels petits de manera 
més eficaç. 

3. Establir uns límits i fer-los respectar  

Això no vol dir que no hagi d'existir una disciplina en una llar. Els nens han d'aprendre a 
autocontrolar-se. De vegades intentaran posar a prova aquests límits, però n’hi ha d'haver. El més 
aconsellable és seguir sempre un mateix sistema (per exemple: un advertiment, que si és 
desatès va seguit de la pèrdua d'algun privilegi). El més important és ser coherent amb les normes i 
conseqüent amb les accions. 

4. Dedicar temps als fills  

Sovint és difícil de complir, però almenys s’ha d’intentar, per exemple, tot fent tots els àpats en 
família de forma fixa. Són molts els nens que fan servir la mala conducta per reclamar l'atenció que, 
segons ells perceben, no obtenen dels seus pares. 

Però tampoc et sentis culpable si, per causes que no pots evitar, aquest temps és limitat. De 
vegades, és més important la qualitat que la quantitat. 
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http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=144
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/coneix-estrategies-pots-adoptar-millorar-lautoestima-dels-teus-fills
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/pares-mares-concilien-feina-familia-manera-cada-vegada-mes-semblant
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/cansat-mal-comportament-teu-fill-claus-millorar-seva-conducta
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5. Ser un bon exemple a seguir 

La tendència dels més petits sempre és d'imitar els seus pares, en gairebé tot allò que veuen. 

Per tant, si veuen una conducta agressiva o furiosa la consideren un model a seguir. Per tant, 
expressa't amb amabilitat i agraïment sempre que ells t’observin. 

6. Comunicar-se constantement amb els nens 

La comunicació és fonamental. Els nens necessiten explicacions, com qualsevol altra persona, 
per veure que allò que els hi demanem té un fonament. També és important estar sempre disposat a 
escoltar-los. 

Una conversa fluïda reforça l'autoritat dels pares. 

7. Ser flexible 

De vegades els pares es fixen expectatives massa elevades envers els seus fills. Per a determinades 
situacions, ser més flexible amb les normes ajuda a crear un entorn de més confiança i de 
menor frustració. A més, l'estil d'educació va variant sempre a mesura que el nen es fa gran. 

8. Demostrar amor 

Demostrar amor és una cosa fonamental. Els fills han d'entendre sempre que els seus pares els 
estimen, i que totes les correccions i guies que els ofereixen són pel seu bé. 

Mostrar amor incondicional no és incompatible amb la disciplina. 

9. Ser conscient de les necessitats i limitacions pròpies 

Els pares perfectes no existeixen. També ells han de ser realistes a l'hora de fixar les seves 
expectatives, i ser indulgents amb ells mateixos. En els moments en què et sentis esgotat, 
admet-ho i dóna't un descans. 

Preocupar-te pel teu propi benestar, en realitat, també és un valor important que els fills tard o 
d'hora han d'adoptar. 

La pràctica habitual de l’activitat física ajuda a millorar el rendiment escolar 
dels teus fills 

Vivim en una societat que afavoreix el sedentarisme. Habitualment, ens desplacem amb mitjans de transport 
en comptes de caminar, fem servir l’ascensor en comptes de les escales i utilitzem electrodomèstics que ens 
estalvien feines físiques. Aquest sedentarisme afecta la salut. 

Contràriament, la pràctica habitual d’activitat física farà que els vostres fills creixin sans, amb un òptim 
desenvolupament físic. També els ajudarà a aconseguir l'equilibri psicològic. Tot plegat farà que assoleixin 
maduresa afectiva i millorin en socialització, autoestima i rendiment escolar. 

Tingueu en compte que els nens i les nenes tenen la necessitat d'experimentar i de descobrir el món que els 
envolta, i això els porta a moure's molt i a fer exercici físic. Cal, doncs, aprofitar-ho. 

En general, per fomentar la pràctica de l'activitat física i l'esport en els fills és convenient que: 

• Practiqueu algun tipus d'activitat física. D'aquesta manera sou un model per als vostres fills. 

• Informeu i aconselleu els vostres fills en la tria de l'activitat o l'esport que volen practicar, tenint en 
compte les seves capacitats i límits, deixant que siguin ells els qui prenguin la decisió final. 

• Afavoriu l'exercici físic dels vostres fills des de petits (per exemple, pujar i baixar escales, anar i 
tornar caminant a l'escola, anar a jugar al parc…). D'aquesta manera els serà més fàcil aconseguir i 
mantenir uns bons hàbits en activitat fisicoesportiva quan siguin més grans. 

• Recordeu que en cas que els vostres fills pateixin alguna malaltia física o mental, és important que 
aquest fet no els impedeixi fer també activitats fisicoesportives. És convenient adaptar-les al seu 
nivell de salut, als símptomes, a les seves característiques… 

• Animeu-los a ser constants en la pràctica regular de l'exercici físic, la qual cosa generarà uns hàbits 
que els ajudaran en la seva vida diària. 

• Fomenteu que facin activitats físiques en diferents espais (parcs, centres esportius, espais naturals…) 
aprofitant el temps de lleure i de vacances en família. Fomenteu que utilitzin diferents espais per a la 
pràctica esportiva: parcs, espais naturals, centres esportius... 

• Procureu que utilitzin roba i calçat adequats, s'hidratin convenientment i segueixin una dieta 
equilibrada, variada i suficient per fer exercici físic. 

• Valoreu el seu esforç i la superació personal en la pràctica d'un esport, a més de les bones jugades o 
l'èxit en els resultats. 
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• Valoreu davant dels vostres fills les bones jugades o resultats dels altres jugadors, tant de l'equip 
propi com dels adversaris. 

• Promoveu el respecte i la bona relació amb l'entrenador, l'àrbitre, els companys i jugadors de l'equip 
contrari, l'afició, etc. 

• Col·laboreu amb les entitats, clubs... on els vostres fills practiquen activitat fisicoesportiva. 

Per escollir activitats extraescolars cal conèixer les necessitats i 
preferències dels fills 

Si la vostra família necessita fer ús de les activitats extraescolars, trobareu una oferta vasta i variada, dins o 
fora de l’escola. Us fem arribar unes recomanacions que es complementen amb una reflexió d’una 
professional del sector educatiu. 

• Deixeu-li temps lliure: no li sobrecarregueu l’agenda. Penseu en ell o ella, més que en com ocupar 
el seu temps fins que en pugueu tenir cura quan acabeu la jornada laboral. Li ha de quedar temps 
per a activitats de caràcter lúdic.  Ha de tenir temps per aturar-se i pensar: i ara, què faig? I ha 
d’aprendre a gestionar l’avorriment. La manca de temps per jugar també disminueix la seva 
creativitat. 

• Recordeu que és un infant: no vulgueu convertir-lo en un premi Nobel afegint hores d’estudi a la 
seva jornada escolar. Els nens que no juguen no aprenen habilitats socials bàsiques per al futur món 
laboral, i tampoc aprenen els continguts curriculars de forma òptima. 

• Cada nen és diferent i únic: trieu alguna activitat que aporti un valor afegit al vostre infant.  
Potser no valdrà per a ell el mateix que val per als altres. Si és un infant apàtic, cerqueu-li activitats 
físiques. Per contra, si és una nena o un nen esverat, quelcom que pugui relaxar-lo i ensenyar-li un 
mètode. Si és molt individualista, potser un esport d’equip. Si és molt tímid, alguna activitat que li 
permeti socialitzar-se.  Hi ha moltes opcions. 

• Pregunteu-li què li agrada: malgrat el que us acabem de recomanar, no podem obligar els infants 
a fer una activitat que no els agradi gens. L’activitat extraescolar no pot ser una font de nerviosisme 
o de conflicte. Els infants hi han d’anar motivats i contents, penseu que aquesta activitat la faran 
després d’haver complert amb l’obligació de la jornada escolar. 

• Feu un seguiment de l’activitat: que el vostre nen o nena sàpiga que valoreu els seus progressos i 
que l’activitat li aporta l’evolució que esperàveu.  Però no perdeu de vista que no necessàriament ha 
de ser una activitat “productiva”. No cal que aprengui res concret. La vivència del lleure i la diversió  i 
el contacte amb altres nens pot ser un valor més que  suficient. 

Font: Sí a les activitats extraescolars, però sense abusar (FAROS) 

“El meu consell és que cal escoltar-los i oferir-los possibilitats tot esperant que la curiositat els 
porti per camins interessants.” 

Estem a punt d’encetar un nou curs escolar. Per a algunes famílies, com ara la meva, aquest començament és 
especial. Els meus dos fills inicien etapa escolar. El petit deixa l’escola bressol i comença P3 i el meu gran 
comença el segon cicle d’educació primària. Setembre és un mes amarg i dolç. Dolç, perquè hom vol tornar a 
retrobar la seguretat que dóna l’ordre, els horaris, les tasques programades… però amarg, perquè els nens 
tornen a l’escola i nosaltres a la feina i ja no podem compartir les mateixes hores de joc, ni la llibertat de dir… 
“i avui, què fem?” 

I en el cas de casa, un xic agre també, perquè cal decidir quines activitats extraescolars hem d’escollir. Els 
horaris laborals i la situació familiar fan que els meus fills hagin de completar la jornada escolar amb serveis 
d’acollida, ludoteca i activitats extraescolars. De fet, ja fa un mes que hi donem voltes tots plegats. 

Queixar-nos ara dels horaris laborals de pares i mares no ens portarà a cap lloc constructiu. En el temps que 
estem, cap família no es pot permetre jugar amb els seus llocs de treball i el tema d’excedències, reduccions i 
compactacions només és possible en certs sectors professionals i per a certes persones. La resta, ens veiem 
abocats a confiar en els professionals i en els serveis extra que ens ofereix l’entorn educatiu i forcem  els 
nostres fills a jornades maratonianes i esgotadores, en alguns casos. 

Per això com a mare i com a professional de l’educació dono gràcies de l’existència d’aquests serveis, però 
busco no allargar l’estada dels meus fills fora de casa ni un minut més del necessari ja que no hi ha activitat 
extraescolar que pugui compensar la qualitat del temps en família. És important equilibrar el temps 
estructurat amb el temps lliure. Si nosaltres després d’una jornada llarga de feina arribem a casa i volem 
seure i relaxar-nos una mica, també ho voldran els nostres fills que, recordem-ho, han sortit de casa a la 
mateixa hora que nosaltres i hi han tornat també. Cal recompensar una jornada intensa amb activitats que 
ens permetin ser nosaltres mateixos una estoneta. 

Com escollim, doncs, les activitats extraescolars? Primer, per horari. Cal cobrir allò que cal cobrir. I després, 
per interès. El del nen o la nena, sempre que sigui possible. Si hi ha una necessitat mèdica (per exemple, 
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infants que els cal fer natació per solucionar aspectes de salut) pot resoldre’s amb una activitat extraescolar. 
Si hi ha dificultats acadèmiques que cal reforçar, una d’anglès o matemàtiques, o del que calgui, pot ser 
interessant si veiem que els nostres coneixements de la matèria són limitats i que no som capaços de reforçar 
l’assignatura directament a casa (encara que si podem fer-ho és millor, ja que sincerament tot el que puguem 
ensenyar als nostres fills nosaltres mateixos serà per a ells molt més gratificant i també molt més 
encoratjador que el que aprenguin fora). 

També hem de tenir en compte si l’infant prefereix fer teatre i no futbol, o bàsquet i no tennis. Crec que hem 
d’escoltar els nostres fills. Si han de passar unes 9 hores fora de casa, millor que facin allò que els agrada. Ja 
hi haurà temps per a competicions, torneigs i medalles, o títols de Cambridge. Descobrir activitats noves pot 
fer que l’infant trobi centres d’interès que no coneixia, però no hauríem de projectar sempre l’ombra dels 
nostres somnis en els nostres fills. Cal que gaudeixin de la infantesa: cal aprendre, però no cal saber-ho tot 
de tot. Cal despertar les ganes de conèixer, però no forçar gaire l’obtenció de coneixement extra, atès que 
una pressió massa forta pot esgotar les ganes d’aprendre, que són innates en els nens i nenes. 

El meu consell és que cal escoltar els infants i cal oferir-los possibilitats, esperant que la curiositat els porti 
per camins interessants. 

Món Roig Viladoms és Tècnica en Educació Infantil i Llicenciada en Filologia Anglesa i actualment treballa a la 
Llar d’infants El Tinet de Navarcles. És autora del llibre de poesia “A Handful of Dreams” (Ed.Tratford) i mare 
de dos nens. 

 

Una catequesi directa i tradicional 

Propostes per a nens i joves 
Ha començat un nou curs i cal decidir què 
faran aquest curs els joves de la família com 
a activitat extraescolar. Els que han rebut la 
Primera Comunió (o volen preparar-se per 
rebre-la) i els que ja són una mica més grans 
(edat de Confirmació o postconfirmació) són 
de vegades reticents a una catequesi 
plantejada de manera directa i tradicional.  

Per això, pensant en aquests nois/es i joves, 
la comunitat Passatge posa en marxa 
aquest curs dos nous programes: 

)  

un d’adreçat a joves de 16 a 18 anys: ESPAI 
JOVE (partint d’una experiència, 
acompanyada, de voluntariat amb nens/es 

en risc social, faran un procés de formació integral, amb enfocament catequètic, adequat a la seva edat.

l’altre és per a nens i nenes de 9 a 12 anys: LLEURE ARTÍSTIC (a través de l’expressió artística, faran el  
procés catequètic corresponent.) 

Per a més informació, podeu consultar el web: www.comunitatpassatge.org.  

  
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 

 

 

http://www.comunitatpassatge.org/
http://www.escolacristiana.org/feac/Fitxers/III%20Concurs%20fotografia%20FEAC%20ESO.pdf
mailto:feac@escolacristiana.org
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Dia a dia de les escoles i les institucions 
Un inici de curs diferent a l’escola Arrels de Solsona 

L’Escola Arrels de Solsona ha començat el nou curs a primària 
d'una manera diferent. Els mestres van esperar els alumnes 
al centre del pati amb uns globus inflats amb heli i amb 
l’identificatiu de cada curs. Mentrestant, anava sonant 
l’animada cançó de l’escola. 

Els mestres portaven penjats, en forma de puzzle, els valors 
que pensen que han d’inculcar als alumnes: il·lusió, alegria, 
creativitat, amor, esforç... Tots els nens i nenes van anar 
envoltant el globus del seu curs. Pares i fills van escriure 
desigs per al nou any acadèmics que comença i, finalment, 
van fer enlairar els globus.  

Seguidament, els nens i nenes van anar pujant a les aules tot 
enraonant entre ells, i allà van descobrir els canvis i les 
reformes que s’hi han fet a l’estiu. Un petit tast de xocolata 
els esperava també.  

Més tard, un correu electrònic va arribar a l’escola. Un jove de Vallfogona de Ripollès havia trobat el globus de 
1r A i ha convidat la classe a visitar el poble. Això és un bon auguri, segur que tots aprovaran el curs! 

Escolàpies de Figueres, premi Viles Florides 

El passat 5 de setembre, la ciutat de Figueres va 
acollir la festa anual de “Viles Florides” -
promoguda per la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya- en el marc de la qual 
Escolàpies Figueres va ser premiada amb el 
reconeixement d’Escola Florida pel projecte Pro-

eta col·laboració amb matèries i 

Hort. 

Aquest projecte d'hort urbà és concebut com una 
extensió de l’aprenentatge del coneixement del 
medi natural, on els alumnes poden observar i 
explorar les característiques dels diversos 
elements que formen part d’aquest ecosistema. 
També és un eix organitzador, ja que permet 
estudiar i integrar sistemàticament cicles, 
processos... i abordar l’aprenentatge d’altres 
àmbits de coneixement.  

L’hort és a més un espai privilegiat per experimentar, per viure experiències, gaudir del contacte amb la 
natura i aprendre a tenir-ne cura. La posada en marxa de l’hort i les tasques necessàries per al correcte 
desenvolupament es porten a terme des de l’optativa de FOL, en estr
optatives de l’àmbit de les ciències naturals impartides a l’ESO.  

Pro-Hort és un projecte transversal obert a tota l’escola, des de P3 fins a 4t d’ESO. Totes les tasques han 
estat dutes a terme pels alumnes amb la supervisió del professorat. Per tal de facilitar el seguiment de tot el 
que es realitza a l’hort, s’ha creat un bloc informatiu: http://prohortescolapies.blogspot.com.es/p/projecte-
dhort-escolar-escolapies-de.html. Aprofitant les xarxes socials, també ens podeu trobar al twitter: @pro_hort 
i a l’instagram: pro_hort. A l’entrada de l’escola hi ha un plafó informatiu on setmanalment s’hi pengen les 

 domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una 

nificat un reconeixement a la nostra tasca educativa i ens anima a seguir treballant per 

 Jesuïtes Casp han obtingut un dels Premis Extraordinaris 

adaler Clapés, han 

novetats de l’hort.  

El projecte es justifica perquè creiem que és necessari introduir nous elements i situacions d’aprenentatge a 
l’escola per motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos i fent servir eines suggestives i 
atraients, així com possibilitar-los el
participació activa, crítica i creativa.  

“Aquest premi ha sig
una escola florida”. 

Dos alumnes de
de Batxillerat   

Dos alumnes del col·legi Jesuïtes Casp de Barcelona, Júlia Gómez Puig i Jasso Esp
obtingut sengles Premis Extraordinaris de Batxillerat a la convocatòria del curs 2013-14. 

http://www.choc.cat/
http://www.choc.cat/
http://prohortescolapies.blogspot.com.es/p/projecte-dhort-escolar-escolapies-de.html
http://prohortescolapies.blogspot.com.es/p/projecte-dhort-escolar-escolapies-de.html
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Els Premis Extraordinaris de Batxillerat guardonen l’excel·lència en aquesta etapa educativa. Els joves que es 
presenten a les proves han obtingut durant el batxillerat una nota mitjana igual o superior al 8,75. Els 

 que ha accedit amb la millor 
e

 FEDAC Amílcar - Mare de Déu del Roser (Nou Barris, 

ibre que ha llegit ha estat Bajo 
stòria romàntica, però subratlla que també li 
. Llegir més

guardons són un reconeixement públic als mèrits d’aquests alumnes, així com una mostra del compromís i del 
treball compartit, tant de l’alumnat com de la família i dels centres participants. 

La UAB entrevista un alumne de FEDAC-Amílcar
 Gestió aeronàutica 

Jaume Carrascosa (Gestió Aeronàutica) ha entrat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) amb la nota d’accés més alta en les 
titulacions de l’àmbit de les enginyeries, un 12,328. Procedeix del 
centre

nota al grau universitari d

7 

Barcelona). Estudiarà Gestió Aeronàutica paral·lelament al curs de 
pilot. 

Jaume Carrascosa, com a bon a bon apassionat de la informàtica, té 
entre les seves aficions, l’ordinador, però també és un malalt de les 
sèries de televisió, i en concret de Big Bang Theory. A més, també li 
agrada llegir. Ens explica que l’últim ll
la misma estrella, una hi
agrada molt Harry Potter .  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

/ca

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

http://catalunyareligio.cat   

www.catalunyareligio.cat 
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