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Dissabte, 18 i 25 d’octubre i 8 de novembre 

Curs de capacitació per a animadors del programa FEAC1 (pares/mares) 
La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) convoca 
novament el Curs de capacitació per a animadors de grups FEAC1 (pares/mares), que s'adreça als pares i 
mares membres d’AMPAs que han decidit implantar el Programa Família-Escola, Acció Compartida (FEAC) a 
l’escola i que hauran de responsabilitzar-se de dinamitzar les Trobades FEAC.  

El curs, que tindrà lloc a la seu de la CCAPAC (c. dels Àngels, 18, 4t pis, Barcelona) els dissabtes 18 i 25 
d’octubre i 8 de novembre (de 9.00 a 14h), té com a principals objectius: 

1. Situar el programa FEAC en el marc de les relacions família-escola  

2. Presentar el programa «FAMÍLIA-ESCOLA, acció compartida»  

3. Capacitar els pares i mares, mitjançant tècniques diverses, per conduir grups 

4. Presentar el diàleg com a eina fonamental per afavorir el pensament i el coneixement 

5. Dissenyar una metodologia de trobades amb les famílies de l’escola 

6. Valorar la importància de la relació amb les famílies per a l’evolució del nen a l’escola 

Programa - Inscripció 

 

Feu-ne difusió entre els vostres coneguts! 

Necessitem voluntaris per a la lectura – Amb el llibre sota el braç 
Com ja sabeu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) 
ha endegat una nova edició del projecte Amb el llibre sota el 
braç, que té com a objectiu motivar i potenciar la lectura dels 
nens i nenes a través de l’acompanyament individualitzat. Per 
poder tirar endavant aquesta iniciativa, però, és necessària la 
participació del màxim nombre de voluntaris que intervinguin 
en el desenvolupament. Per aquest motiu us preguem que en 
feu màxima difusió entre els vostres coneguts, 
especialment entre aquells que hi poden estar 
interessats.  

Els voluntaris, preferentment mestres i professors jubilats, 
hi haurien de dedicar un mínim d’una hora setmanal -al centre 
dels nens i nenes- durant el curs escolar i disposaran de 
diferents materials per desenvolupar la seva tasca, alhora 
que rebran una sessió de formació inicial i sessions d’avaluació i 
seguiment.  

Per a més informació, adreceu-vos a nalos@escolacristiana.org  

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/59b90e1005a220e2ebc542eb9d950b1e.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=157
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Ajudeu-nos a fer-ne difusió a les xarxes socials!  

2a Jornada de Màrqueting Educatiu i Fira de Serveis Educatius: 30 
d’octubre de 2014 

El dijous 30 d’octubre de 2014, La Farga – centre 
d’activitats de l’Hospitalet de Llobregat acollirà la 
2a Jornada de Màrqueting Educatiu, enguany 

Cristiana i que impulsi també la campanya Tria 

ducatiu.cat/

acompanyada d’una Fira de Serveis Educatius. 

Volem que sigui un gran esdeveniment de l’Escola 

Escola Cristiana.  

Web i inscripcions 

Recordeu que disposem d’una pàgina web de 
l’esdeveniment: http://marquetinge . 

scarregar el Des d’aquesta pàgina, us podeu de
programa detallat i inscriure-us-hi. 

El formulari d’inscripció el trobareu a la web o a 
l’enllaç: http://marketingeducatiu.cat/?page_id=13 

El preu per participar-hi (inclou el dinar i els dos 
cafès) és de 60€ per participant. Per a persones 
d’escoles adherides a la FECC, 54 € per participant 
(10% de descompte). El pagament requereix 
targeta bancària 

Facebook 

Hem creat també una pàgina de facebook: 

https://www.facebook.com/jmarquetingeducatiu 

Si en teniu un perfil, feu “m’agrada” i convideu tots els 
vostres amics a fer-ho. 

Publiqueu els vostres comentaris o publiciteu la vostra 
participació en aquesta la pàgina de facebook. 

Blog ‘Escola Cristiana

 a CatalunyaReligió.cat tenim penjada la notícia 
http://www.catalunyareligio.cat/node/62441

’ a Catalunya Religió 

Al blog ‘Escola Cristiana’
 [Neix la Fira de Serveis 

Des d’allà podeu compartir-la a través de diverses xarxes socials amb 

es de twitter, facebook, linkedin o altres 
partiu la notícia. 

Escolars de Catalunya] 

els botons corresponents al final de la notícia.  

Us demanem que, si teniu compt
xarxes, com

Twitter 

A twitter, l’esdeveniment se segueix principalment des del compte 
@FeccComunicacio amb l’etiqueta #EduFira per a les qüestions 
relacionades amb l’exposició de productes i serveis i #Mkedu14 per a les 

Feu RT dels missatges que s'emetin, tant si gestioneu algun compte 
institucional com dels particulars. 

t d’Ensenyament 

qüestions relacionades amb el màrqueting. 

 

Web del departamen

Família i Escola 
Els nens i joves necesiten normes i límits per sentir-se segurs 

Pares, mares, psicòlegs, educadors... Tots coincideixen: els fills posen els límits constantment a prova. Un 
estira-i-arronsa, un repte per als nens i per als pares. Els petits aprenen què està bé i què està malament 

http://www.lafarga.com/web/centreactivitats/accessos.php
http://www.lafarga.com/web/centreactivitats/accessos.php
http://marquetingeducatiu.cat/
http://marquetingeducatiu.cat/
http://marketingeducatiu.cat/?page_id=13
https://twitter.com/FeccComunicacio
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mentre els grans els eduquen dia rere dia. L’Estíbaliz i el Fernando tenen dos fills, l’Elena (6 anys) i el Fer (4). 
Ells tenen clar que calen unes normes i que no es pot abaixar la guàrdia: “Els deixo marge, que juguin, corrin, 
s’equivoquin o caiguin, però saben que no poden sobrepassar els límits que estan establerts. Així 
aconsegueixes que no se’t toregin”, explica el Fernando. Tot i que reconeix que per a ell és més fàcil: viatja 
molt per feina i no té la pressió de gestionar els conflictes diaris. Quan torna a casa arriba amb ganes 
d’educar-los. Energies renovades que fan falta a l’Estíbaliz: “Després de 10 o 15 dies sola amb els nens em 

o són un instrument per controlar la canalla. Ha 
e què es vol aconseguir -fills ordenats, respectuosos, etc.- i tot i que ens podem 

que l’enfocament sigui pel bé del nen”. 

ts i sobretot cal explicar-los, no podem donar 

 cosa que no hauria de fer. Segons Sònia 

xpliquem perquè no poden fer-ho”. La Sònia López hi coincideix: “Un dels problemes és 
gades i no actuem. S’ha d’avisar per permetre corregir, però si no ho fan hi ha d’haver 

”.  

vitat familiar consensuada, que el nen tria”. Premiar-los és molt important. 

dia aguantar ella: “Quan és gran ja no és una qüestió 
és de responsabilitats. Si no tens clares quines són les teves responsabilitats tens 

us drets i obligacions”.  

ions. “La coherència, la constància i la 

teu humor. La feina en equip amb 

relaxo, és cansat fer el doble paper de bona i dolenta alhora. Quan no fan cas és fàcil entrar en un cercle en 
el qual no aconsegueixes res. Sent dos es recondueixen les situacions amb menys dificultat”.  

La doctora en psicologia Elisa Urbano diu que cadascú ha d’establir els seus propis límits: “Els nens 
reaccionen de forma diferent amb els límits dels pares, els avis o els mestres”. Els fills s’acostumen als límits 
que els posem, necessiten posar-los a prova, és un dels mecanismes que tenen per entendre com funciona el 
món, poder preveure què els pot passar els dóna seguretat. “És molt important que els límits s’adeqüin a 
l’educació que vols transmetre -explica la doctora Urbano-, n
d’haver-hi una orientació d
equivocar, procurem 

Una cursa de fons 

Sònia López, mestra de primària, psicopedagoga i formadora de famílies, assegura que l’educació és una 
cursa de fons que dóna fruits: “Vas sembrant i un dia t’adones que et fan cas. Dels 0 als 4 anys és l’etapa 
bàsica per marcar els límits. Han de ser pocs, clars i ben defini
per fet que els nens ho entenen tot”. En una societat com la nostra, on prima la immediatesa, costa ser 
constant amb un treball que tarda un temps a donar resultats.  

La Marta i la María José són mares del Pablo (4 anys) i la Berta (1). La María José també té un fill més gran, 
el Nico (21), d’un matrimoni anterior. Elles diuen que tenen sort, el Pablo és bastant obedient i la Berta és 
petita, tot i que les desafia amb la mirada quan sap que fa alguna
López no és qüestió de sort, cada nen és diferent, però si es comporta correctament, és responsable, 
respectuós i sap viure en societat és gràcies a la feina dels pares.  

La María José reconeix que amb els petits ha sigut més tolerant que amb el Nico: “Tens unes idees i unes 
teories ben clares però a l’hora de la veritat vénen les rebaixes. Si mantens la rigidesa i els límits 
constantment es pot generar massa tensió. Hi ha situacions excepcionals en què tenim més màniga ampla, 
llavors és quan negociem”. La doctora Urbano destaca la importància de ser estricte amb el comportament: 
“Si els hem dit que no se salta al sofà no hem de deixar que ho facin. Sense enfadar-nos i amb afecte els fem 
baixar del sofà i els e
que avisem massa ve
una conseqüència

Conseqüències 

Als nens els interessen les conseqüències. Si fan o deixen de fer alguna cosa, què passarà? És fonamental que 
es retirin privilegis o es donin recompenses en funció del seu comportament. Tota norma ha de tenir una 
conseqüència. La Sònia López reconeix que amb això també hi ha modes: “Actualment el racó de pensar -
quan desobeeixen- o les graelles conductuals són les tècniques més habituals. Amb les graelles tries tres 
comportaments que vols millorar. A mesura que assoleixen objectius poses gomets verds. El premi mai és 
material, normalment és una acti
“Si el felicites perquè ha ordenat les joguines no voldrà perdre l’etiqueta d’ordenat. És un reconeixement, un 
estímul”, diu la doctora Urbano.  

A les sessions de formació per a famílies es pot veure com els pares es preocupen sobretot pel que pot passar 
si són molt permissius o incoherents amb les normes. Doctora i mestra tornen a coincidir: les situacions 
sempre es poden reconduir. El Nico ja és adult. La seva mare diu que és un clar exemple de lluita constant, ja 
que posava a prova fins on podia arribar ell i fins on po
de límits, es tracta m
distorsionats els te

Normes ideals? 

L’objectiu és que les normes s’elaborin conjuntament, que a partir d’una certa edat siguin pactades entre 
pares i fills. Així les criatures entenen que s’han de respectar i no es queixen de les conseqüències si 
desobeeixen. Aquests límits han d’adaptar-se a les noves situac
disciplina són bàsiques perquè marquem correctament els límits -explica la psicopedagoga-; si ens deixem 
portar per l’estat d’ànim les normes varien i confonem els fills”.  

La Marta admet que després d’un dia difícil els desafiaments dels fills poden posar-te al límit. L’ideal és no 
deixar-se portar per l’estat d’ànim, que les normes no variïn en funció del 
la parella ajuda a mantenir-te ferma: “Estar d’acord en el que considerem bàsic és fonamental perquè quedi 
clar que aquella línia vermella no poden sobrepassar-la”, explica la Marta.  



Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 
 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 4 

Si establim i respectem un sistema de valors, normes i pautes de conducta, els fills toleren la frustració, se 
 

rendiment escolar 

xterns forts…). 

s hem proposar per millorar el rendiment escolar són dos: d’una banda, evitar 
els factors perjudicials, i de l’altra, preparar menús nutritius, digestius i atractius que continguin tots els 
ingredients necessaris per al funcionament correcte del cervell. 

enges

senten segurs i protegits, són afectuosos, autònoms i responsables, tenen habilitats socials i seran més bones
persones. En resum, tots plegats serem més feliços. 

Font: Olga Vallejo – diari ARA 

Una alimentació equilibrada influeix positivament en el 

Hi ha factors que influeixen en la concentració mental i l’afavoreixen (alimentació equilibrada, bona circulació 
cerebral, descans, oxigenació, ambient adequat…) i d’altres que la perjudiquen (begudes industrials, 
contaminants, excés de dolços i greixos, falta de son, estímuls e

Els objectius alimentaris que en

Llegir més: Ets el que m  

 

We are all ready! 

155 Auxiliars de Conversa comencen la seva estada a Catalunya 

  

  

Barreja d'alegria i nerviosisme. Això és el que van sentir aquest cap de setmana els 155 Auxiliars de Conversa 

iu català i les escoles cristianes. Carmen Santiago -professora de l'escola Padre 

les famílies acollidores.  

que, procedents d’Anglaterra, Irlanda, Canadà, els Estats Units, Sudàfrica i, fins i tot, Singapur, van aterrar a 
Catalunya el passat divendres de la mà de la FECC i Home to Home. Tal com estava previst, l’arribada de tots 
ells es va produir sense incidències, així com el trasllat a la residència Martí Codolar.  

El dissabte al matí van tenir lloc les sessions de formació, a càrrec de Júlia Verdaguer i Juanjo Fernández, 
sobre el sistema educat
Damián-Sagrados Corazones- va explicar com ser un bon Auxiliar a les escoles i Sònia Jalle –professora 
d’anglès del Jesús Maria de Sant Andreu de Barcelona- va abordar com ser el millor hoste possible a casa de 
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Per gentilesa de Cambridge University Press i Richmond, els Auxiliars van ser obsequiats amb diccionaris 
català-anglès, els quals els faran un bon servei, ja que tots els nois i noies seguiran cursos de català o 

esentació va concloure amb la presència de les famílies i l’inici del que esperem que sigui una 
ran amistat entre els Auxiliars i les cases que els acullen. Tot plegat, una bona arrencada. Are you ready? 

castellà (podran triar diverses opcions, simultànies o successives, amb més o menys tutorització) organitzats 
per l’Institut Ramon Llull o l’Instituto Cervantes. 

La jornada de pr
g

 

Edebé publica La vida y obra de Don Bosco contada a los niños 
Amb motiu de l'any del bicentenari del naixement 
de Don Bosco, l'editorial salesiana Edebé publica 
el llibre La vida y obra de Don Bosco contada a 
los niños, escrit per Rosa Navarro Durán, amb 
il·lustracions de Jordi Vila Delclòs i pròleg del 

 de  don Bosco, des 

 
erès 

Més informació a http://www.edebe.com/

Rector Major dels Salesians, D. Ángel 
Fernández Artime.  

Pas a pas, la veu de Rosa Navarro i el pinzell de 
Jordi Vila narren la vida i somnis que van 
fonamentar els ensenyaments
dels seus orígens humils fins la seva mort, ja 
com a referent estimat i venerat.  

La figura de la mare, incansable i lluitadora, la 
tenacitat en el treball i l'estudi, la vocació 
sacerdotal, els dubtes i les pors, la consolidació 
del projecte social i educatiu i la seva difusió 
posterior... la seva vida de sacrifici i treball es va
desgranant en aquesta obra que uneix l'int
documental amb una gran força poètica.  

 

 

Convocatoria de cors infantils a la

 

aixement. Els cors infantils, d’entre 

Els cors interessats a participar-hi, poden contactar 
amb el departament de Comunicació de la Basílica a 

sagradafamilia.org

 Sagrada Família  
El proper mes de desembre, la Basílica de la Sagrada 
Família repetirà l’Acció de l’Adoració que va fer l’any
passat. Es tracta d’una estructura que apropa el 
visitant a l’escultura del nen Jesús a la façana del 
Naixement.  

Els dies 12, 13, 14 i 19 de desembre està previst 
que hi hagi cors infantils cantant Nadales mentre el 
públic accedeix al N
15 i 40 nens, estarien davant el grup escultòric i se’ls 
demanaria un repertori nadalenc d’uns 20 minuts 
aproximadament.  

actes@   

  
Dia a dia dels centres i les institucions 
Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques participa en el grup 

  

scenaris òptims 
per a la millora de la competència plurilingüe dels nois i noies. Això implica que, dins el Projecte Lingüístic del 
centre, hi ha de constar el pla de lectura escolar (PLE), la integració de l’aprenentatge de llengua i continguts 
amb l’enfocament AICLE i el tractament integrat de les llengües del centre educatiu (TIL). 

d’experimentació per al Plurilingüisme (GEP) del Departament 
d’Ensenyament 

El Departament d’Ensenyament ha comunicat al col·legi Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques  
que ha estat seleccionat per formar part del Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) durant els 
cursos 2014-15 i 2015-16 en el marc del desplegament per al Plurilingüisme a l’escola catalana.  

Formar part del GEP permetrà que es duguin a terme actuacions concretes que defineixin e
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D’altra banda, l’escola va rebre la passada 
setmana la visita de divuit alumnes i dos 
professors de Nova Zelanda, després que el 
curs anterior s’establís contacte amb el 
centre escolar Mount Aspiring College                 
de Wanaka, amb el qual hi va haver un 
intercanvi de correus electrònics i contacte 
mitjançant les xarxes socials entre l’alumnat 
dels dos centres.  

L’alumnat de Nova Zelanda, que estudia 
castellà com a llengua estrangera, escrivia 
en castellà i l’alumnat del Mare de Déu, en 
anglès. A mitjan  curs passat va sorgir la 
possibilitat d’acollir-los uns dies durant un 
viatge que havien de fer per Europa aquest 
setembre. El col·legi Mare de Déu de 
Montserrat, que ja té experiència en 
projectes Erasmus+ (antigament Comenius) 

tant a Primària com a ESO, considera que aquestes experiències són molt enriquidores per a tota la 
comunitat educativa, ja que possibiliten conèixer i conviure amb persones de diferents cultures i 
compartir-hi inquietuds i vivències. 

75 anys del col·legi Claret de Valls 

Amb motiu d’aquesta efemèride, el centre 
ens ha fet arribar el següent escrit:  

El passat 25 de setembre va tenir lloc l’acte 
d’inauguració oficial del curs 2014-2015, el 
del 75è aniversari dels claretians a Valls; o, 
el què és el mateix, el 75è aniversari de la 
instauració del col·legi Claret a la ciutat en 
un llunyà curs 1939-1940.  

Sota la presidència del Pare Provincial dels 
Claretians de Catalunya, Màxim Muñoz; 
l'alcalde de la ciutat, Albert Batet, la 
Delegada d'Ensenyament de la Generalitat a 
Tarragona, M. Àngels Gonzàlez, i sota la 
direcció del Titular del Centre, Manuel 

Casal, es va desenvolupar de manera solemne, reeixida, àgil i entretinguda, l'acte que donava el tret de 
sortida als actes del 75è Aniversari del col·legi a Valls, que es desenvoluparan al llarg del curs. 

Després d’una breu introducció a l’acte i de la presentació de totes les autoritats polítiques, educatives i 
ciutadanes, es va procedir a la lectura de la història del col·legi. Els lectors van ser alumnes de tots els 
cursos, des de P3 fins a 4t d’ESO. Un goig veure totes les generacions actuals del col·legi que impulsen la 
institució cap el futur. 

El Sergi Masip i el Germà Rull, exalumes del centre i membres del grup musical vallenc Murmur van fer la 
primera de les actuacions amb un tema que van crear en el col·legi quan eren alumnes, atès que l’essència 
del grup va néixer en el col·legi quan, amb motiu del cinquantenari, el curs 1989-1990, van actuar amb el 
nom de Canya Verda amb Per què no!, un tema que recordava la nostàlgia d’allò que es va viure ara fa 25 
anys. 

El primer parlament el va pronunciar la Directora dels Serveis Educatius a Tarragona, M. Àngels Gonzàlez, 
que va parlar del “valor del pas del temps per les institucions”, als quals dóna “garantia de solidesa i 
solvència”. També va glossar i destacar algunes característiques del col·legi, la “d’escola de qualitat cristiana i 
catalana de sempre”. Va destacar que el centre s’ha sabut adaptar a tots els canvis que les lleis han aportat a 
l’ensenyament, ja que “el centre que fa bé la seva feina no s’immuta, perquè acompleix els objectius sent una 
bona realitat educativa i un magnífic servei a la ciutat de Valls”. 

Un breu audiovisual que, acompanyat d’imatges i música, resseguia la història i els fets cabdals d’aquests 75 
anys, va fer arribar la nostàlgia a alguns i les rialles a d’altres.  

A continuació va ser el torn de l’alcalde de Valls, Albert Batet, que va destacar els importants vincles 
personals que el lliguen al centre. Va explicar vivències del seu pas pel centre com a alumne, recordant que 
“van ser temps feliços, de bons records, que marquen la vida de les persones” i destacant “els valors de vida 
que va rebre”, així com “la importància dels professors que, al llarg de la història, han estat en el centre en la 
tasca educativa claretiana”. 
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Una nova cançó dels Murmur va amenitzar l’acte, aquest cop Instant, que recorda el pas del temps que a tots 
ens marca. 

El darrer parlament va correspondre al pare Màxim Muñoz, Provincial dels Claretians a Catalunya, que va 
parlar de la vessant més cristiana i teològica de la institució al llarg dels anys, recordant els moments difícils 
de l’arribada a Valls, l’any 1939, i el primer claretià que hi va arribar, el pare Julià Labastida. Va afirmar 
que “recordar el passat és comprometre’s amb el futur, ja que el passat ens ensenya molt, i sense ell tampoc 
seríem el que som”. A continuació va destacar que, “si els claretians eren a Valls, va ser perquè una part 
important de la població ho va demanar”, i va subratllar “els valors que el col·legi ha difós al llarg dels anys i 
que enllacen amb el lema d’enguany en el col·legi, “Sembrar sense defallir”. 

Una versió d’El bandoler interpretada per Murmur, i una foto de grup de totes les autoritats i personalitats 
presents -les quals van rebre un record del centre en forma de dibuix commemoratiu fet per Marcos Navas, 
mestre del centre-, va cloure aquest primer acte del 75è aniversari del col·legi Claret. 

El següent acte serà una sortida de tots els alumnes del centre, de P5 a 4t d’ESO, a Vic, amb motiu de la 
festivitat del Pare Claret, el 23 d’octubre. 

L’Escola Diocesana de Navàs participa en les Jornades Europees del 
Patrimoni 

El passat cap de setmana, l’Escola Diocesana de Navàs va participar en les 
Jornades Europees del Patrimoni, organitzades pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Les activitats van girar entorn l’església de Sant 
Cugat del Racó, sobre la qual els alumnes de 3r ESO han elaborat un treball.  

Abans, el divendres, va tenir lloc una xerrada a càrrec de Gemma Carbó i 
Maria Estruch, i el dissabte els actes es van traslladar a l’església amb un 
concert i poemari a càrrec dels alumnes del centre i de l’Escola de Música Josep 
M. Castella de Navàs. Diumenge, els actes van cloure amb una caminada i visita 
guiada a Sant Cugat, en què hi van participar més de 100 participants. 

El col·legi Sagrada Família del Masnou participa en un projecte educatiu a 
Sarajevo 

El col·legi Sagrada Família del Masnou ha participat en un projecte 
educatiu a Sarajevo. A continuació transcrivim el text que l’alumne de 
quart d’ESO, Víctor Cadenillas, ha escrit sobre l’experiència.  

SARAJEVO, CENT ANYS DESPRÉS 

Durant 4 dies hem viscut una de les experiències més colpidores i 
enriquidores de la nostra vida. La ciutat ha deixat la seva empremta 
clavada als nostres cors i a les nostres ments. 

Només en arribar, ja ens vam adonar que aquesta no era una ciutat 
qualsevol. Era una ciutat castigada per una guerra molt propera en el 
temps. Al passar pels afores de la ciutat amb l'autobús, vam saber la 
vertadera magnitud d'aquell desastre humanitari.  

En arribar a l'hotel, vam tenir per primer cop contacte amb nois i noies del país. Ens en va sorprendre la 
calidesa, el sentit de l'humor, les ganes de parlar i d'intercanviar idees i sensacions amb persones 
culturalment diferents. Cal recordar que aquests nois i noies saben què és passar necessitat, però malgrat 
això no es rendeixen i semblen desafiar el passat. Tot i això, per desgràcia, encara queda un sentiment d'odi, 
encara queden ferides per curar. 

L'experiència viscuda ha suposat un pas cap a la maduresa de tots nosaltres. Ens ha ensenyat a valorar el 
que tenim i a adonar-nos que, més enllà del nostre petit món, passen coses, de vegades enormement 
terribles. A només 3 hores d'avió de Catalunya, una tempesta de foc queia sobre gent desemparada, mentre 
aquí vivíem confortablement i celebràvem olimpíades. Hem après que hem de ser autocrítics amb l'actitud 
que de vegades el nostre món occidental té envers aquesta mena de genocidis. Aquest viatge ens ha tornat 
més empàtics, hem sabut posar-nos a la pell d'aquells que van patir els horrors de la guerra. Ha quedat 
demostrat, un cop més, que la rancúnia i el rebuig a qui és diferent no porta enlloc. Després d'haver visitat la 
ciutat, tenim la seguretat que les diferències culturals han de servir per unir i no per separar. Han de servir 
per tenir una mentalitat oberta i comprensiva. Hem après que les diferències culturals han de servir per 
ajudar i no per enfrontar. 

Volem agrair de tot cor al British Council per organitzar i incentivar aquest tipus de projectes que tant ajuden 
a fer créixer les persones. Ens agradaria també mostrar la nostra gratitud als organitzadors i a tota la gent de 
Sarajevo. 
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Per últim, volem agrair i remarcar la nostra satisfacció perquè la nostra escola s'involucri en projectes 
internacionals com aquest, procurant que els alumnes guanyem en sensibilització i en riquesa de pensament. 

Un alumne de l’Escola Pia Balmes, premi UPC Arquitectura, Ciència i 
Tecnologia 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha premiat amb 
el 15è Premi UPC Arquitectura, Ciència i Tecnologia 
Sostenibles el treball de batxillerat Esperances efímeres. 
Disseny d’un camp de refugiats, d’Eduard Llorens, alumne 
de l’Escola Pia Balmes de Barcelona, i tutoritzat pel professor 
del mateix centre, Pau Baya.  

L’objectiu d’aquest treball és dissenyar un model d’habitatge 
confortable i reutilitzable per utilitzar-lo en camps de 
refugiats i que doni solució a les necessitats de les famílies 
afectades a curt i llarg termini. L’estudiant proposa dues 
estructures modulars —habitatge i annex— realitzades a 
partir de làmines de fusta que en faciliten el transport i el 

 sota l’habitatge i l’aigua de la pluja no entri a l’interior. 

muntatge.  

El disseny preveu que aquestes estructures se situïn elevades de terra, de manera que no calguin fonaments, 
es creï una circulació d’aire

Salesians de Badalona, en la celebració del bicentenari de Don Bosco 

(Carlos Martín –Salesians) Comencen els actes d'inauguració del Bicentenari de Don Bosco a les presències 
salesianes de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora. Cada casa es prepara per viure aquest 
esdeveniment, que culminarà el proper 16 d'agost de 2015, dia en què se celebren els 200 anys del 
naixement del fundador. 

El passat 24 de setembre, a Badalona, els alumnes, professors i tot el personal de l'escola salesiana van sortir 
al carrer i van omplir la plaça dels Països Catalans per fer la presentació del lema del curs, que gira al voltant 
del bicentenari de Don Bosco. 

Amb l'eslògan "Per molts anys", i enmig d'un gran ambient de festa, dos alumnes dels cursos superiors, Jordi 
i Andrea, van fer un pregó per convidar a viure aquest esdeveniment amb il·lusió i alegria. Així mateix, van 
descobrir una invitació gegant i van acabar cantant i ballant. 

Aquesta és la primera de moltes activitats que han de portar tota la comunitat educativa de Badalona a tenir 
ben present durant tot el curs la figura de Don Bosco i a continuar, fent possible avui, el seu estil i la seva 
manera de fer amb els infants i els joves. 

Alumnes de Salesians Sarrià, premiats a Liderpack 2014 

Dani Cruz i David Orti, alumnes del Cicle formatiu de grau 
Superior Disseny i Producció editorial de Salesians Sarrià de Barcelona, 
han estat premiats per Liderpack amb els guardons més importants que 
es concedeixen a l’Estats espanyol en l'àmbit del packaging i la 
Publicitat en el Lloc de Venda (PLV). 

El jurat, format per professionals i experts en el món de la indústria del 
packaging, el disseny i la publicitat, han guardonat el treball i n’han 
destacat la innovació, el disseny, la creativitat i la sostenibilitat. 

Dani Cruz i David Orti van presentar a concurs un pack promocional per 
a l’enviament postal de copes de cava. El projecte premiat combina la 

necessitat de resistir els cops i els moviments del transport amb un disseny innovador i funcional. 

Convocats pel saló Hispack de Fira de Barcelona i Graphispack Associació, els premis Liderpack són un 
aparador de les tendències en packaging i PLV. Ara, Dani Cruz i David Orti es presentaran als World Star For 
Packaging, la competició mundial de packaging que organitza cada any la World Packaging Organisation 
(WPO). 

L’Escola Pia de Terrassa, premi UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca 

L'Escola Pia de Terrasa ha estat reconeguda pels seus treballs de recerca sobre l'alimentació amb el premi 
UB- Ferran Adrià, que enguany ha arribat ja a la cinquena edició. Aquest guardó té l'objectiu de fomentar 
l'interès dels joves estudiants per l'alimentació i reconeix treballs de batxillerat en aquest àmbit.   

 
 

http://www.upc.edu/premi-secundaria
http://www.upc.edu/premi-secundaria
http://www.salesianos.edu/Articulos/5874/1/116/Les-cases-salesianes-s-impregnen-del-Bicentenari-de-Don-Bosco
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Inauguració del curs a Vedruna Ripoll amb lectura de poemes 

El passat 18 de setembre, l’escola Vedruna de Ripoll va 
inaugurar el nou curs 2014-15 d’una manera ben especial. 

L’acte va començar a la Portalada del Monestir on, sota el 
títol Mirem el futur amb la petjada del passat, van tenir lloc 
els parlaments de la directora de l’escola, Montse 
Jiménez, i el titular Àngel Maurell, juntament amb les 
cançons i la lectura de poemes per part dels alumnes. 

En aquest acte es van presentar els projectes pedagògics 
de l’escola per al present curs i la línia educativa del centre. 

La celebració va cloure al pati de l’escola amb una 
xocolatada, on els assistents van poder veure la imatge 
renovada del pati.  
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