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• Formació per a la presència i comunicació des de les xarxes socials d’escoles i AMPAs 
• Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferències CCAPAC 2014-15 
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 • Certamen per a composició literària i dibuix “La meva família” 
• Dia a dia dels centres i les institucions 
• Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

 

Nou microtaller TIC 

Formació per a la presència i comunicació des de les xarxes socials 
d’escoles i AMPAs  
Eines senzilles i econòmiques per fer i penjar webs/blogs educatius 

S’adreça a professors responsables dels blogs educatius, encarregats de TIC, de comunicació i responsables 
de les web del centre i/o de l’AMPA.  

En aquesta formació s’abordaran, entre d’altres: què es un web i què és un blog?; llocs (wix, wordpress, 
blogspot, edublogs i d’altres); la plantilla que farem servir; elements addicionals (xarxes, imatges, vídeos, 
registre newsletter, formularis, captcha...), on trobar elements gràfics atractius i gratuïts...   

Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 12 de novembre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-
20.30h)  

Informació - Inscripció 

 

Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferències CCAPAC 
2014-15 

Segur que, moltes vegades, ens fem preguntes davant la realitat 
i la responsabilitat d’acompanyar el creixement dels nostres fills i 
filles: estudiar i fer els deures o ajudar a les tasques de casa?; 
acompanyar-los en els disgustos o evitar les frustracions?; 
activitats extraescolars o passar el temps a casa?; premiar o 
castigar?; que tinguin els seus diners o no cal perquè ja els 
paguem el que necessiten?; la bufetada educativa, educa?; els 
avis i àvies a primera línia de foc?; quines situacions de 
ciberassetjament es poden produir? 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) posa a disposició de les 
AMPAs, entre d’altres serveis, una sèrie de conferències sobre 
aquests temes educatius i molts més.  

A partir d’ara, amb cada nou Comunitat educativa, us oferirem informació completa sobre alguna de les 
conferències incloses al catàleg. Avui destaquem la d’Àngel de Arriba. 

Pistes per viure en temps de crisi   

Em van proposar de participar en una taula rodona juntament amb Monsenyor Agustí Cortés (Bisbe de Sant 
Feliu) i P. Josep M. Soler (Abat de Montserrat) en unes jornades de sensibilització social davant la crisi, amb 
el títol Pistes per viure i creure en temps de crisi. La meva ponència es basa en l’anàlisi dels següents punts: 
 
 

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9d055af.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=148
http://www.escolacristiana.org/ccapac/serveisdeconferencies.htm
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Crisi econòmica i sobretot crisi de valors 

Si haguéssim tingut valors com la caritat, la honestedat i la senzillesa, no estaríem on estem. 

Les 5 pistes 

1. No perdis la Fe 

La importància de la Fe en Déu per sortir del pou de l’atur i de qualsevol altre adversitat. 

2. Mai no t’aturis 

Quan no puguis córrer, trota 

quan no puguis trotar, camina 

quan no puguis caminar, fes servir el bastó 

però mai no t’aturis”. 

Mare Teresa de Calcuta 

3. No t’allunyis de la família i els amics 

Pensar que ells mai es podran posar en la nostra situació, no la comprendran. 

4. Consolida la parella 

Intenta no només mantenir-la, sinó consolidar-la. Encara que sigui difícil en moments complicats 
d’angoixa, depressió, fracàs, etc... 

5. Perdona 

Perdona de tot cor a tots els que creus que t’han fet mal, perquè en el perdó hi ha la gràcia de Déu. 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
El contacte amb la natura afavoreix el desenvolupament sensorial, 
emocional i intel·lectual dels nens 

L’aprenentatge és molt més equilibrat si s’ha gaudit de l’oportunitat de jugar, sentir, 
manipular… i res millor que la natura per fer-ho. Una riquesa enorme a l’abast de la mà. 

És un fet: els nens i nenes d’avui disposen de menys temps per jugar lliurement, en un 
entorn natural, que els de fa tres dècades. Tota una generació de joves està perdent el 
contacte amb la natura, i no em refereixo tan sols a l’habilitat de saber distingir entre una 
alzina i un roure, sinó, més profundament, a la capacitat de connectar amb l’origen de la 
vida, amb l’energia de la qual procedim i que constitueix el nostre ser. Llegir més. 

Cal deixar participar els fills en els processos de dol 

Sovint, pares i mares pensen que als infants se’ls escapen alguns fets del seu entorn i prefereixen passar de 
puntetes o fins i tot obviar els que són més dolorosos, com la mort d’un ésser estimat. És obvi que qui actua 
és el seu instint de protecció, però cal tenir present que les criatures senten, com els adults, el dolor provocat 
per aquesta pèrdua i necessiten assimilar-la per poder arribar a conviure-hi. Tal com apunta l’infermera i 
tanatòloga Xusa Serra, “els nens no són discapacitats emocionals i, per tant, no serveix de res mantenir-los al 
marge del dol i del dolor de la família”. Llegir més. 

L’ús inadequat del Whatsapp entre famílies pot derivar en enfrontaments i 
afectar el clima familiar 

Tota la informació, aquí. 

 

Convoca l’Arquebisbat de Barcelona 

Certamen per a composició literària i dibuix “La meva família” 
Tot coincidint amb la celebració del Sínode extraordinari de bisbes sobre la família que ha convocat el Papa 
Francesc, l’Arquebisbat de Barcelona convoca el Certamen per a composició literària i dibuix La meva família.  

Hi podran participar infants, adolescents i joves en edats compreses entre els 4 i els 18 anys, 
agrupats en diverses categories. Els objectius proposats són: 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 2 

http://viureenfamilia.wordpress.com/2013/05/15/educar-en-verd-natura-i-desenvolupament-infantil/
http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/Criatures-dol-Comunicar-los-loportunitat-participar_0_1139886008.html
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7cd2a3e5-28b1-4c6d-9ef1-cae92b5429d4/Cadena_Ser_U%25C3%2582%25C2%259As_del_whatssap_per_part_de_les_families.pdf
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• treballar el sentit de pertinença a una família 

• reflexionar sobre el paper de la família cristiana en la societat 

• viure la fe cristiana en la família 

• celebrar la fe cristiana en la família (pregar junts, llegir els evangelis...) 

Us recordem que el termini d'admissió de treballs finalitzarà el 15 de novembre de 2014 a les 24.00 hores i 
només se n’admetran aquells que hagin estat presentats fins a aquesta data.  

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
Un alumne de l’escola Sagrada Família de Sabadell, medalla extraordinària 
al mèrit esportiu 

El passat 10 d'octubre, l’alumne de 2n de Batxillerat de l'escola Sagrada Família de Sabadell, Joan 
Casanovas, va obtenir la medalla extraordinària al mèrit esportiu a la VI Gala RFEN 2014 de la Reial 
Federació Espanyola de Natació), celebrada a Madrid.  

Joan Casanovas neda des de petit i fa quatre anys, als 14, ja va aconseguir en els 400 estils la Millor Marca 
espanyola en la darrera sessió del XXXI Campionat d’Espanya Infantil d’Hivern en els 200 lliure amb un crono 
de 1.54.30, anterior 1.55.69.  

La consellera d’Ensenyament atorga els Premis Extraordinaris de Batxillerat 

La Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha lliurat al Palau de Pedralbes els guardons als 26 joves premiats 
enguany amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat, un reconeixement a l’excel·lència dels estudiants que 
van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya i que es van 
presentar a les proves del passat 30 de juny. Dels 26 alumnes premiats, 6 han cursat el batxillerat en 
centres de l’Escola Cristiana de Catalunya. Són: 

Alumne premiat Centre educatiu Municipi Modalitat 

Paula Fernández Torres Jesuïtes Sarrià St. Ignasi Barcelona Biologia 

Júlia Gómez Puig 
Jesuïtes de Casp/Sagrat 
Cor de Jesús 

Barcelona Química 

Jasso Espadaler Clapés 
Jesuïtes de Casp/Sagrat 
Cor de Jesús 

Barcelona 
Matemàtiques 
aplicades a les 
ciències socials 

Juan Cano Escobar 
Col·legi Pare Manyanet 
Les Corts 

Barcelona Economia 

Martí Sala Casanovas Escola Pia de Caldes Caldes de Montbui 
Matemàtiques 
aplicades a les 
ciències socials 

Carles Domingo Enrich Escola Pia Vilanova Vilanova i la Geltrú 
Matemàtiques 
aplicades a les 
ciències socials 

Una nova edició de "Tots som joves, tots som grans" a La Salle La Seu d’Urgell 
El proper divendres tindrà lloc la primera trobada del Projecte "Tots som 
joves, tots som grans", on avis de la Llar Sant Josep i la Fundació Sant 
Hospital coneixeran i faran diverses activitats amb els alumnes de 4t d'ESO 
del Col·legi La Salle de La Seu d'Urgell. És la quarta edició d'un projecte 
basat en l'aprenentatge i servei on hi col·labora l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, l'Oficina Jove de l'Alt Urgell i els Serveis Educatius. 

Durant aquests dies les entitats col·laboradores estan fent diverses 
xerrades als alumnes dins les dinàmiques que engloben la fase de 
l'aprenentatge. Aquest projecte es treballa dins el currículum de les 
assignatures de Religió i Educació eticocívica.  

Un total de 39 alumnes voluntaris de 4t d'ESO participaran en la fase del 
servei: 15 visitaran l'hospital i 24 la Llar Sant Josep. En aquesta primera 

trobada de les quatre que hi haurà durant el curs, es faran dinàmiques relacionades amb el treball de la 
memòria, l'activitat física, l'estimulació, etc. Els alumnes, doncs, no seran simples observadors sinó agents 
actius ajudant, proporcionant conversa, interactuant, etc. 
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Així doncs, novament el Col·legi La Salle aposta per un projecte ja consolidat on l'objectiu principal és 
treballar entre el nostre jovent valors com l'empatia, l'escolta activa, el desenvolupament cívic, ètic, personal 
i social, etc. Alhora, l'escola potencia i valora la coordinació i implicació de totes les entitats que hi participen.  

L’Escola Pia i la Fundació Educativa Xinesa signen un conveni per afavorir 
l’aprenentatge de la llengua xinesa 

La Fundació Educativa Xinesa (FEX) és una entitat 
sense afany de lucre que promou la cultura, la 
tradició i la llengua xineses en un marc de 
convivència cultural entre la Xina i Catalunya. Així, 
organitza formació per a l’aprenentatge de la 
llengua xinesa entre nens, nenes i adolescents i 
actualment compta amb més d’un miler d’alumnes 
a Barcelona (Escola Pia Nostra Senyora) i 
Badalona (Escola Oficial d’Idiomes).  

La col·laboració s’emmarca en els principis i valors 
que l’Escola Pia de Catalunya promou des de les 
seves escoles, amb voluntat de donar servei a una 
realitat social i educativa que va més enllà de 
l’ensenyament formal. 

La FEX també elabora cada any un calendari xinès-català que recull les tradicions d’ambdues cultures, adapta 
llibres de text xinesos per ajudar els nens i nenes xinesos nouvinguts a Catalunya en el seu aprenentatge i 
adaptació, així com suport educatiu divers. 

Per a l’Escola Pia Nostra Senyora, com per a tota l’Escola Pia de Catalunya, aquesta col·laboració permetrà fer 
evolucionar el projecte educatiu en l’exploració de llaços amb una cultura i una llengua que representen una 
de les economies més dinàmiques del món. A curt termini s’està treballant en la incorporació d’una 
assignatura optativa de xinès, si bé el camp a recórrer és més ampli en l’àmbit extraescolar, talment 
intercanvis i estades internacionals d’alumnes o estudis internacionals amb acreditació doble catalano-xinesa. 

El conveni es va signar el passat 22 d’octubre a la seu de l’Escola Pia de Catalunya, en representació de la 
qual va signar el secretari general de les Institucions Educatives, Joan Vila. Per part de la Fundació Educativa 
Xinesa, en va signar el president Zhuomin Ma, i la directora, Leilei Ma Chen.  

L’Escola Diocesana de Navàs, seleccionada per desenvolupar el projecte 
Erasmus Inimation in Clay 

Els alumnes de segon d’ESO de l’Escola Diocesana de Navàs (EDN), juntament amb alumnes de cinc països 
més -entre els quals Anglaterra, Turquia, Lituania, Finlàndia i Polònia-, han estat seleccionats per 
desenvolupar durant dos cursos escolars el projecte Erasmus Inimation in Clay, finançat per la Comissió 
Europea. 

El projecte es basa en la creació d’una pel·lícula animada amb personatges fets amb plastilina i es tracta d’un 
projecte interdisciplinari que es desenvoluparà de forma transversal en diferents àrees educatives: llengües, 
ciències socials, educació plàstica etc... 

L’objectiu és potenciar el treball cooperatiu i creatiu dels alumnes tot fent servir la llengua anglesa com a eina 
de comunicació, cosa que representarà una millora significativa del nivell d’anglès dels alumnes. La diversitat 
cultural també afavorirà l’enriquiment personal de l’alumnat. 

Durant el projecte es desenvoluparan una gran varietat d’activitats: des de videoconferències, creacions 
d’històries, visites d’experts, elaboració dels personatges més emblemàtics de cada país, etc... 

Amb l’adhesió i participació a un projecte Erasmus +, l’EDN aposta una vegada més per la 
internacionalització, l’adaptació als nous reptes educatius, la immersió lingüística en llengües estrangeres, el 
treball competencial, l’ús de les noves tecnologies i, sobretot, la participació en projectes que incentivin la 
motivació, innovació i creativitat de l’alumnat a la vegada que aprenguin i creixin professionalment i personal. 

Alumnes del col·legi Cor de Maria de Valls guanyen el concurs 'Ciencia en Acción' 

Els alumnes de 4t d'ESO del col·legi Cor de Maria de Valls, encapçalats pel 
professor Pere Compte, han rebut el primer premi del concurs Ciencia en Acción 
2014 en la modalitat de 'Sostenibilitat' pel projecte Fem un poble viu amb caixes 
niu.  

El treball premiat pretén conèixer més profundament l'entorn dels ocells en l'àmbit 
urbà de Valls i l'Alt Camp. Per aquest motiu, els alumnes han portat a terme una 
iniciativa de participació de tota l'escola fent diferents activitats. La supervisió del 
projecte ha estat gestionada per Pere Compte amb la implicació de tot el claustre.  
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Inicialment, es va sol·licitar autorització a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Valls per a la col·locació 
de 37 caixes nius a diferents espais públics de la ciutat. Es van dissenyar i construir menjadores per a ocells i 
caixes niu de models diferents adaptades a diferents espècies. Les classes han apadrinat les caixes niu i els 
alumnes de 4t d'ESO han fet xerrades explicatives per donar conèixer les principals espècies a la ciutat. Més 
informació a El Portal Nou. 

Alumnes de Jesuïtes Casp, guanyadors de la Worl Robot Olympiad  

L'equip RoboCaspers, format pels alumnes de 4t d’ESO del col·legi Jesuïtes Casp de Barcelona, Jordi Cluet, 
Francesc Martí, Arnau Soler i Guillem Soler ha participat en la Final Nacional de la World Robot Olympiad, 
en la qual ha aconseguit la segona posició en el repte Regular i la primera en el repte Open dins la seva 
categoria d'edat, la qual cosa els permetrà ser presents a la Final Internacional que se celebrarà a Sotxi 
(Rússia) a finals de novembre.  

Companyia Maria-Lestonnac, “portadores i portadors de creativitat 
evangèlica al nostre món” 

Aquest inici de curs s'ha presentat en totes les Escoles de la Companyia de Maria-Lestonnac de Catalunya 
l'Etapa Preparatòria del proper XVII Capítol General de la Companyia de Maria, que tindrà lloc a Roma de 
l'1 al 31 de juliol de 2015 i que portarà per títol Portadores i portadors de creativitat evangèlica al nostre 
món. 

La sessió de presentació ha estat molt creativa i s'ha pogut visualitzar un vídeo motivador, realitzar una 
dinàmica i conèixer tot el procés precapitular i capitular, així com tots els materials de reflexió. Es tracta 
també d'identificar experiències positives que parlin d'aquesta “creativitat evangèlica que ja està tenint lloc en 
els nostres contextos”. 

En aquesta presentació del Capítol s'ha convidat a participar-hi tots els laics i laiques que comparteixen la 
missió de la Companyia de Maria. És un moment important per reflexionar, renovar forces i avançar en la 
tasca de seguir sent testimonis del Déu de Jesús a través de l'educació. 

El col·legi Pare Manyanet de Blanes rep els diplomes dels exàmens de 
Cambridge 

El passat 16 d’octubre, els alumnes del col·legi Santa 
Maria –Pare Manyanet- de Blanes van rebre els diplomes 
que acrediten l’aprovat als exàmens oficials KET (Key 
English Test) i PET (Preliminary English Test) de la 
Universitat de Cambridge.  

Tara Tierney, coordinadora del Projecte de l’Escola 
Cristiana de Catalunya i Merit School, va felicitar els 
alumnes pels bons resultats obtinguts i als professors per 
la bona feina realitzada.  

Els alumnes que realitzen aquests exàmens estan més 
motivats i més preparats per dur a terme més endavant el First Certificate, i certifica que els alumnes que 
l’aproven tenen un nivell intermedi-avançat. (o nivell B2, segons el Marc Comú Europeu de Referència, amb 
reconeixement a nivell internacional). 

L’escola FEDAC-Prats, reconeguda amb un nou segell de qualitat d’àmbit 
estatal 

L’escola FEDAC-Prats ha estat reconeguda amb un nou segell de qualitat 
d’àmbit estatal pel Projecte TwinBridges, dut a terme pels alumnes que 
van fer sisè de primària el curs 2013-2014.  

Juntament amb dues escoles més de Polònia i Turquia, els alumnes van 
treballar tot el curs de manera conjunta mitjançant les eines TIC més 
innovadores (videoconferències, xats, recursos web 2.0, com Google 
Drive, Padlet, AnswerGarden...)  

Se n’ha valorat molt positivament l’ús d’eines web 2.0 i la implicació dels 
alumnes, així com la comunicació fluïda que hi ha hagut entre els 
alumnes i professors al llarg del projecte. 

L’experiència ha estat qualificada d’enriquidora, divertida i engrescadora per part de tots. És per aquest motiu 
que l’escola ja n’està preparant un altre per a aquest curs. 

El lliurament dels segells de qualitat es va celebrar el passat 6 d’octubre a càrrec del regidor d’Ensenyament  
de Prats de Lluçanès, Jordi Batriu. Aquí trobareu el projecte. 
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http://elportalnou.blogspot.com.es/2014/10/alumnes-de-4art-deso-del-cor-de-maria.html
http://www.youtube.com/watch?v=rao-nhdwrgm
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98583
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L’escola Padre Damián Sagrados Corazones inaugura noves instal·lacions 

El passat 16 d'octubre, l'escola Padre Damián Sagrados Corazones de 
Barcelona va celebrar la festa de la inauguració de les seves noves 
instal·lacions a l'Avinguda de Vallvidrera, 10.  

L’acte, que va incloure una eucaristia amb benedicció de les noves 
instal·lacions i un concert de música clàssica, va comptar amb la presència 
del P. Provincial de la Congregació dels Sagrats Cors, del secretari 
general de la FECC, P. Enric Puig, i de la inspectora del Departament 
d'Ensenyament, Pepita Corominas.  

L’escola agraeix la presència d'un gran nombre de professors, pares, alumnes i antics alumnes. “Moltes 
gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest dia tan important per la nostra escola”. 

Una companyia de dansa professional impartirà classes a l’escola Vedruna 
Palamós 

La companyia de dansa professional Cobosmika Company oferirà als alumnes de Vedruna Palamós la 
possibilitat de desenvolupar les seves capacitats creatives i sensibilitat artística. 

La proposta treballa la dansa com a eina educativa clau per al desenvolupament integral de la persona i 
facilita l’aprenentatge d’altres matèries: ajuda a expressar idees i emocions i potencia la capacitat 
creativa, l’autoconeixement, la integració, la responsabilitat, la memòria i la coordinació, entre 
d’altres. 

L’activitat es basarà en la pràctica de formes de dansa, moviment i psicomotricitat dels alumnes de primària, 
secundària, ESO i batxillerat. 

Sota la direcció artística i pedagògica de la coreògrafa Olga Cobos, un grup de ballarins professionals 
impartirà classe als alumnes. La proposta tindrà lloc durant l’horari lectiu, així com en hores extraescolars. 

 

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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