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Dissabte, 29 de novembre, a Girona 

5 bons motius per fer el curs per a nous dirigents d’AMPAs 
1. Perquè rebreu informació actualitzada de 
tots els serveis a què teniu accés pel fet d’estar 
associats a la CCAPAC... i us sorprendrà i 
alegrarà veure tot el que està a la vostra 

activitats, delegats, relació amb 

CAPAC el 
r a vosaltres! 

Programa

disposició! 

2. Perquè us oferirem estratègies i recursos 
útils i pràctics perquè feu encara millor totes les 
tasques de la Junta de l’AMPA: assemblees, 
càrrecs, 
l’escola... 

3. Perquè compartireu bones pràctiques, 
dubtes... i encerts amb els companys d’altres 

 us sigui fàcil d’arribar-hi, i en 

AMPAs, pares i mares voluntaris com vosaltres! 

4. Perquè és un curs proper a vosaltres: a les 
vostres necessitats i a les vostres escoles! I 
per això el fem on
un matí de dissabte. 

5. ...i perquè, per estar associats a la C
curs NO té cap cost pe

[  – Inscripció] 

 

Participeu-hi! 

Eleccions al Consell Escolar 

 

ipar a les eleccions dels Consells Escolars que 

icipeu-hi. 
Si esteu implicats en la formació dels vostres fills i filles, aquest és un bon primer pas per incidir-hi! 

Perquè és l’espai de participació determinant que tenen les famílies per intervenir en la gestió, 
funcionament i govern del centre educatiu. Perquè els pares i mares tenim veu i vot per decidir l’escola 
que volen per als seus fills i filles. Perquè els consells escolars són l’òrgan amb representants de tota la 
comunitat educativa. Necessiteu més motius per partic
tindran lloc entre el 24 i 28 del present mes de novembre?  

Assabenteu-vos de la data exacta en què la vostra escola celebra eleccions al Consell Escolar i part
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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 de Carles Ventura, Els millors pares del món NO són 
perfectes. 

Els millors pares del món NO són perfectes. 

Els millors pares del món són per a un fill... els seus pares. Amb tot el que tenen de fantàstic i amb aquells 
detalls que sempre cal anar treballant. Sabem que el principal ingredient per criar fills és estimar-los, i això 
ningú no ho pot fer millor que els pares. 

Ara bé: si atenem els mitjans de comunicació o els llibres sobre la criança dels fills començarem a dubtar. Ho 
estic fent prou bé? Crido massa? L’estic educant en valors correctament? Estic despertant tot el seu potencial 
intel·lectual...? 

Aquesta xerrada vol reivindicar l’orgull per la feina extraordinària que fem cada dia com a pares i mares. I és 
que alimentar la nostra autoestima com a pares ens permetrà educar els fills des del que realment necessiten 
i no des d’on ens indiquen altres persones. 

“Tant a la meva professió com a Coach de Joves i Famílies, com a la meva tasca diària com a pare de tres 
nens, veig la gran complexitat d’educar els fills. Podem comparar-ho fins i tot amb gestionar una empresa. 
L’experiència em diu que, per liderar aquesta “empresa”, és imprescindible estar bé un mateix. Oi que quan 
estem bé les coses a casa solen anar millor? I que quan estem “creuats” és molt fàcil que tots acabin 
“creuats”? 

Estar bé implica, entre d’altres, el següent: 

• Dedicar-nos temps a nosaltres mateixos (i no, això no és egoisme) per cuidar-nos físicament, 
intel·lectualment, emocionalment i espiritualment. Si jo estic bé, tinc molt més per donar als altres. 

• Pensar en positiu sempre que sigui possible... i més. Adona’t de les coses bones que has fet com a 
pare/mare, que són moltíssimes. 

• Evitar la gent del nostre entorn que ens fa sentir malament. Des d’avui mateix! 

• Reduir l’exigència que ens posem com a pares per ser perfectes o per tenir fills perfectes. La perfecció no 
existeix! 

 

http://www.escolacristiana.org/ccapac/serveisdeconferencies.htm
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Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Parlar amb els fills de temes delicats des de petits millora la comunicació 
quan són grans 

El sexe, les drogues, la violència... Són temes pels quals els 
fills sempre pregunten perquè senten un interès creixent per 
ells, i cal parlar-ne tard o d'hora. Moltes vegades, els pares 
no saben com tenir la conversa, o consideren que la situació 
és compromesa i prefereixen evitar-la. Oferim una petita 
guia per abordar aquestes qüestions. 

En primer lloc, els especialistes consideren que és bo 
començar a parlar d’aquests temes a edats primerenques, ja 
que això acostuma als fills a parlar de tot amb els seus pares 
ja no tenir temes tabú. Si l’ambient de la conversa és obert i 
es procura comunicar en tot moment els valors propis, el 
més probable és que els nens entenguin tot el que se’ls diu. 
És important escoltar la seva opinió, ser pacient i no tenir 
por que els diàlegs es repeteixin. Llegir més. 

La capacitat de percebre les emocions dels altres madura amb l’edat 

Segons com es miri, l’emoció és una mena “d’energia” que ens manté vius. Quan una persona deixa 
d’emocionar-se pels successos del seu voltant, tant pels fets quotidians com pels extraordinaris, ho notem 
ràpidament en la seva mirada, més trista, més difosa, menys atenta a tot allò que l’envolta. I diem que té la 
mirada morta. No és, de fet, una energia. Com he dit en altres posts, les emocions són un patró de 
conducte preconscient que ens permet respondre amb rapidesa a qualsevol canvi que es produeixi al nostre 
voltant, i s’originen a l’amígdala, una zona concreta del nostre cervell. Però aquestes mateixes emocions, i 
també el fet de ser-ne conscients, ens energitzen, ens transmeten ganes de viure, d’avançar, d’aprendre i de 
superar-nos. Són una de les principals fonts de motivació (també vaig dedicar un post a la motivació). Sense 
emoció, ens trobem deprimits, apagats. I aquesta emoció es pot apagar per molts motius en qualsevol 
persona, també en els infants i els adolescents. És l’anomenada apagada emocional. Llegir més.  

 

Ampliat el termini fins a l’1 de desembre  

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, amb la 
col·laboració de la FECC, 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: 

• treballar el sentit de pertinença a una 
família 

• reflexionar sobre el paper de la 
família en la societat 

• viure la fe cristiana en la família 

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

El termini d'admissió de treballs finalitzarà l’1 de desembre de 2014 a les 24.00 hores i només se 
n’admetran aquells que hagin estat presentats fins a aquesta data.  

Més informació, aquí.  

 

http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/guia-parlar-fills-temes-delicats
http://criatures.ara.cat/elcerbell/2014/10/04/emocions-i-racionalitat-el-cami-cap-a-un-benestar-i-una-dignitat-mes-integrals/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nucli_amigdaloide
http://ca.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3
http://criatures.ara.cat/elcerbell/2014/03/27/que-es-la-motivacio-per-que-es-tant-important-i-com-la-podem-potenciar/
http://criatures.ara.cat/elcerbell/
http://cultura.gencat.cat/PreLit/FitxaPreLit.asp?TEMA=Totes+les+modalitats&Buscar=++Cerca++&NRegistre=28&idregistre=87593
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Dia a dia dels centres i les institucions 
600 persones assisteixen a l’acte d’inauguració dels 125 anys de Sant 
Ramon de Penyafort a Vilafranca del Penedès 

El 26 d’octubre, a la capella del col·legi 
Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca del 
Penedès, es va donar el tret de sortida als 
actes de celebració dels 125 anys del 
centre. L’Eucaristia fou celebrada per 
Jesús Díaz, P. General Superior de la 
Congregació dels Fills de La Sagrada 
Família, i concelebrada per una dotzena de 
sacerdots religiosos Manyanetians. Una 
capella plena de gom a gom va ser 
testimoni d’un dels moments més emotius 
de l’Eucaristia, quan van tenir lloc les 
ofrenes especials d’alumnes de l’escola, els 
quals representaven l’educació de 
l’intel·lecte i el cor (bases de la pedagogia 
manyanetiana), els esports practicats a 
l’escola (hoquei, futbol, bàsquet, patinatge 
i voleibol) i força integrants de diferents 

balls de la festa major petita de Vilafranca (com a mostra de la vinculació i integració de l'escola a la Vila.)  

Un altre moment esperat fou quan es va cantar l’himne dels 125 anys, amb lletra del P. Josep Roca i música 
de Joan Montserrat. Tot seguit, alumnes de 4t de Primària i de 1r d’ESO van oferir quatre cançons tan 
simpàtiques com ben cantades i dirigides. 

Ja a fora al pati, l’actuació dels Falcons de Vilafranca: escala de 8, 6 pilars de tres (“cristos”), pira 6x5, una 
torreta, un 3 de 6 i un pilar de 4. I, tal com estava previst, cap a tres quarts de 2 del migdia, 125 alumnes 
(d’edats compreses entre els dos anys i els 16,) vestits amb la roba esportiva de l’escola, deixaven anar 125 
globus dels tres colors de l’equipatge: blau, vermell i groc, mentre sonava l’Himne de l’alegria. 

Un aperitiu per a tothom tancava l’acte. Per diferents espais de l’escola es van poder veure més de 300 
dibuixos elaborats en petit grup per tots els alumnes de l’escola, amb un tema únic i comú: Com veig la meva 
escola?  

En el transcurs de la jornada es van anunciar alguns dels actes previstos com a celebració dels 125 
anys: del 5 al 15 de maig de 2015, exposició de fotografies a la Capella de la Mare de Déu dels 
Dolors; el 8 de maig, sopar d’alumnes i exalumnes de Sant Ramon; i el 30 de maig, Eucaristia de 
cloenda de la celebració dels 125 anys. 

Representants de l’Ajuntament de Vilafranca, de diferents escoles de la Vila, de les Parròquies de Vilafranca i 
comarca, exdirectors, mestres i professors de Sant Ramon, així com d’altres religiosos que havien format part 
de la Comunitat educativa del col·legi, avis, àvies, pares, mares, infants, joves, alumnes d’avui i d’abans... 
TOTS, el diumenge van ajudar a fer una mica més gran el Col·legi Sant Ramon de Penyafort. 

L’Escola Nostra Senyora de Lurdes de Barcelona, Medalla d’Honor de la 
ciutat 

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat a l’Escola Nostra Senyora de Lurdes una de les Medalles d’Honor de la 
ciutat. Aquests guardons reconeixen persones i entitats que han contribuït al desenvolupament de la 
consciència ciutadana. En aquest cas, l’Ajuntament ha reconegut el centre pels següents motius: 

Per la seva trajectòria de més de 130 anys de treball al barri de Sant Gervasi, servint al país a través de la 
pedagogia i obrint nous camins en l’educació espiritual. 

L’Escola Nostra Senyora de Lurdes és una escola acollidora, alegre, oberta, innovadora, desperta i 
transformadora que ofereix als nens i les nenes, sempre centre de la seva acció educativa, oportunitats de 
créixer i madurar en totes les potencialitats humanes: intel·lectual, emocional, social, artística, creativa i 
espiritual. És una escola al servei de la societat, basada en el pensament humanista i cristià, arrelada al país, 
integradora i activa. 

L’escola fou creada l’any 1880 ―en la seva ubicació actual― per Gertrudis Castanyer i Seda, fundadora a 
Mataró de la Congregació de Germanes de Sant Felip Neri (Filipenses). Aquesta institució era la titular del 
centre i tenia com a finalitat l’evangelització i la promoció de la dona, així com el foment de la cultura del 
país. 

En la dècada de 1960, l’escola va participar activament en la recuperació pedagògica catalana obrint els seus 
locals a grups de discussió i recerca. La primera escola d’estiu Rosa Sensat (1966), en plena dictadura, es va 
celebrar a l’Escola Nostra Senyora de Lurdes. 
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El curs 1972-73 l’escola va obtenir autorització de l’Administració per començar la coeducació a primària i, 
d’aquesta manera, va arribar a ser la primera escola religiosa mixta del país. 

El projecte educatiu de l’escola inclou classes de cultura religiosa, que permeten reforçar el missatge de Jesús 
de Natzaret i els valors transversals de les diverses tradicions religioses, i una acció educativa que se centra 
en l’alumne i que ofereix una atenció individualitzada i personalitzada a cada infant segons les seves 
capacitats, aptituds, ritmes de treball i necessitats específiques. 

L’escola estimula el coneixement i l’estima de la identitat catalana, alhora que desvetlla els valors de 
solidaritat i de respecte a tots els pobles i cultures.  

El setembre de 2012, després de 132 anys al capdavant de la direcció, la Comunitat Filipense va passar la 
direcció pedagògica del centre a Mireia Trias Font, una mestra formada pedagògicament dins de la institució. 
D’aquesta manera, donava a l’Escola Nostra Senyora de Lurdes una sòlida perspectiva de futur. 

La llarga i consolidada trajectòria del centre va ser reconeguda per la Generalitat l’any 2013,  en donar  el 
guardó del III Memorial Cassià Just  a la Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes pel seu 
servei al país, a la pedagogia i a l’espiritualitat.  

Menció per al programa de Ràdio Estel “Grans històries”, basat en un 
projecte de l’escola Mare de Déu de la Salut de Badalona 

La Flora, de 84 anys, va néixer i va viure, quan era petita, en una de 
les colònies tèxtils del Bages. La seva experiència, explicada de 
manera senzilla i propera a quatre alumnes de l’escola Mare de Déu 
de la Salut de Badalona, és l’eix que vertebra un dels cinc 
programes que l’estiu passat es van emetre a Ràdio Estel amb el títol 
Grans històries. Sota la direcció i presentació d’Oriol Casals, el 
programa ha rebut recentment una menció de qualitat dins la 
categoria Millor Programa de Ràdio d’àmbit nacional en els 
prestigiosos Premis Ràdio Associació. 

El jurat ha concedit aquest reconeixement per «l’original tractament 
de les relacions intergeneracionals i l’anàlisi professional posterior». 
També s’ha valorat «l’aportació de testimonis sobre la memòria 
històrica més recent amb l’establiment d’una complicitat relacional 
completa». 

El programa va sorgir del projecte de relacions intergeneracionals que des de fa uns quants anys es 
desenvolupa a Badalona entre l’escola Mare de Déu de la Salut i la Residència Roca i Pi. Després d’haver 
fet activitats de caire més artístic, vinculades sobretot al món del conte i del teatre, David Garcia, cap 
d’estudis de l’escola Mare de Déu de la Salut, i Laura Renau, treballadora social de la Residència Roca i Pi, 
van somiar la possibilitat de fer un programa de ràdio. I el somni es va fer realitat... 

A través de la Fundació Roca i Pi, es va començar a treballar en una sèrie de cinc programes especials que 
recollissin la trobada intergeneracional entre una persona gran i un grup d’alumnes de sisè de primària del 
col·legi Mare de Déu de la Salut. El resultat ha estat una experiència que ha superat la influència de les ones.  

Sis escoles cristianes, premi a la Qualitat 

El Centre d’Estudis Catalunya de Barcelona, l’Escola Pia d’Olot, l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, el 
col·legi Sagrada Família de Gavà, l’escola Maria Anna Mogas de Granollers i l’Escola Parroquial Sant 
Feliu de Cabrera de Mar han estat reconeguts per la Generalitat amb un Premi a la Qualitat, guardó que els 
centres van recollir el passat 13 de novembre en el marc de la XII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament que 
va tenir lloc al Campus UAB. Van rebre el guardó de mans de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i del 
Director General de Formació Professional, Melcior Arcarons.  

El convidat a Vedruna Palamós 

Els alumnes d’Educació Infantil de l'escola Vedruna de Palamós han convidat 
les famílies dels alumnes a venir a la classe per explicar el seu ofici, una 
afecció, un conte o història...  Aquesta setmana, a la classe de (P4) han 
rebut la visita d'una mare infermera que ha explicat com treballa i ha 
mostrat el seu material de treball. A més, ha donat bons consells sobre com 
actuar davant una ferida, una vacuna o un mal. 

El projecte El convidat a l'escola Vedruna Palamós forma part d'una 
iniciativa educativa on pares, mares o avis d'alumnes expliquen les seves 
professions i el seu món laboral. Aquest any l’escola compta amb la 
participació de metges, farmacèutics, xefs reconeguts, professors, 
pedagogs, policies i esportistes d'elit, entre altres. 
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50è aniversari del col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú 

Els frares franciscans de Catalunya van inaugurar el Col·legi Sant 
Bonaventura el 12 d’octubre de 1964 en un indret que el feia 
particularment únic dins la localitat de Vilanova i la Geltrú, al peu d’un 
turó envoltat de boscos i vinyes des del qual es podia gaudir d’unes 
vistes úniques del mar i la muntanya. 

El centre va obrir les portes amb la clara voluntat de concretar-hi un 
model d’educació integral en la triple dimensió humana, social i 
religiosa, d’acord amb l’esperit de Francesc d’Assís, fundador de l’orde 
religiosa que li va donar sosteniment i impuls fins a dia d’avui. 

Atesa l’existència d’un altre centre educatiu de titularitat franciscana a 
Catalunya, concretament a Sabadell (fundat a final dels anys 40 amb 
el nom de Col·legi Sant Francesc), el centre de Vilanova va iniciar la 
seva tasca amb el nom de Col·legi Sant Bonaventura, en record de 
Bonaventura de Bagnoregio (1221-1274), teòleg escolàstic, filòsof 
medieval i setè ministre general de l'Orde de Sant Francesc. Es diu 

que va rebre el sobrenom de Bonaventura (bona sort) quan, a la infància, es va curar d'una greu malaltia a 
través de la intercessió de Sant Francesc d'Assís. 

El curs 2014-2015 és un curs molt significatiu per al col·legi, ja que en celebrem el 50è aniversari amb el 
programa d’activitats que us fem a mans i amb el qual ens obrim a la participació no només de l’alumnat, 
famílies, personal docent i no docent, membres de la congregació franciscana i exalumnes, sinó també de la 
tota comunitat local de Vilanova i la Geltrú.  

Una de les primeres tasques que es va emprendre fou el disseny d’un logo per a una efemèride com 
l’esmentada. El professor de Belles Arts de l’Escola d’Arts i Oficis de Vilanova i la Geltrú i exalumne del centre, 
Joan Nadal, fou l’artífex de dur a terme l’encàrrec, del qual ens feu lliurament el passat mes de gener. El Sr. 
Ramon Carbonell va acabar d’enllestir-ne el format fins a l’obtenció del logo final que us presentem. 

En els darrers cursos acadèmics la comissió del 50è aniversari, integrada per un equip de mestres i professors 
molt lliurat i entusiasta, ha estat treballant amb intensitat i il·lusió per poder fer realitat aquesta fita històrica 
per al nostre centre. Seguint el fil conductor de les festivitats ordinàries celebrades al col·legi amb el nostre 
alumnat, en el present curs ha fet la proposta d’incorporar les següents activitats especials amb motiu de la 
commemoració de les noces d’or del nostre centre. 

Nadal - Dijous, 18 de desembre: Presentació de la cançó de l’aniversari del Col·legi - Dilluns, 22 de 
desembre: Eucaristia amb els frares franciscans de la Província de Catalunya.  

Carnaval - Divendres, 13 de febrer: com que és Festa Major a casa nostra, el motiu de disfressa d’enguany 
són els balls populars de Vilanova i la Geltrú. Presentació dels personatges de l’Atzavara i el Garrofer. 

Sant Jordi - Sala TOC: exposició del 50è aniversari del col·legi. Del 17 al 24 d’abril, de 18h. a 20h - 
Dimecres, 22 d’abril: Presentació del conte El secret d’en Bec Llarg, escrit per M. Rosa Nogué i il·lustrat per 
Sebastià Serra. - Dijous, 23 d’abril: Parada de Sant Jordi a la Rambla. 

Final de curs - Divendres, 19 de juny: Festival de final de curs - Divendres 19 i dissabte 20 de juny: Diada 
de les activitats extraescolars i de l’AMPA - Diumenge, 21 de juny: Missa de campanya. Trobada d’exalumnes 
i final de festa.  

Acte commemoratiu del 50è aniversari de l’escola Regina Carmeli – Horta 

El passat 25 d’octubre, l’escola Regina Carmeli 
d’Horta (Barcelona) va iniciar els actes 
commemoratius dels  50 anys de la seva 
fundació. L’acte inaugural va comptar amb la 
presència de diverses personalitats, entre les 
quals Carme Massa (directora de centres del 
consorci d'educació de Barcelona), Francina Vila 
(regidora del districte Horta-Guinardó) i la 
Reverenda Mare Ascensión Ortega (Superiora 
General de les Germanes Carmelites de Sant 
Josep). Així mateix, hi van assistir directors i 
directores de les escoles del barri i germans i 
germanes d’altres congregacions. També hi 
assistiren empreses col·laboradores i altres 
entitats relacionades amb l’escola.  

L’acte commemoratiu s’inicià amb una Eucaristia solemne a l’Església de Sant Joan d’Horta, on les 
germanes carmelites, professorat, alumnat i pares i mares hi participaren activament. “Agraïm també la 
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presència i les actuacions de l’Escolania de la Sagrada Família, de la qual són membres diferents alumnes 
de l’escola. Tot seguit, a la sala d’actes del centre (Sala Mare Rosa Ojeda), hi van tenir lloc diferents 
parlaments de les personalitats acompanyants, un concert del quartet de corda Athor i la presentació i 
visionat del vídeo commemoratiu: El Regina creix amb TU! 

Finalment, tots els assistents van poder gaudir d’un aperitiu mentre repassaven la història de l’escola amb 
l’exposició fotogràfica del pati superior. 

La celebració continuarà tot l’any amb actes com ara una festa infantil oberta al barri, un sopar d’exalumnes, 
el pelegrinatge a Montserrat, etc... Tots aquests actes es poden consultar al calendari del web de l’escola  
www.reginahorta.com  

L’escola Voramar, guardonada en els premis Civisme 2014 

El projecte de voluntariat ROSVAL, dels alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’escola Voramar de Barcelona, ha estat 
guardonat en els Premis Civisme 2014 de la Generalitat de Catalunya amb una Menció Honorífica al Premi 
Civisme Jaume Ciurana a l’actuació Cívica Juvenil. Aquests premis tenen com a objectiu el foment en el jovent 
del gust per les responsabilitats, la capacitat associativa, la cooperació i l'esperit de servei, així com el 
compromís envers la societat i l'estimació i el respecte per la natura. 

El Projecte ROSVAL  va néixer amb la voluntat de fomentar i contribuir a desenvolupar l'esperit i vocació de 
voluntariat en els alumnes de l’escola per tal que, en finalitzar la seva formació obligatòria, puguin continuar 
col·laborant amb les institucions de caràcter social del barri, desenvolupant el seu compromís, solidaritat, 
responsabilitat, motivació i esforç. 

Dos alumnes de l’Escola Cristiana, premis Talent als millors estudiants de 
Formació Professional 

La setmana passada informàvem que l’alumne del Cicle Formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Web del 
col·legi Jesuïtes El Clot de Barcelona, Joan Sebastián Zamorano, havia estat un dels cinc premiats en la 
convocatòria d’enguany dels Premis Talent, que convoca l’empresa Averis amb l’objectiu de fomentar i 
impulsar el talent dels professionals i el futur de les professions tecnològiques. Doncs bé, entre els quatre 
premiats restants ens plau informar que també hi figura l’alumne de La Salle Gràcia, Miquel Aram. 
Enhorabona al guardonat i a l’escola. 

Els premiats van rebre el guardó de mans del director de Formació Professional del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Melcior Arcarons. 

El col·legi Sant Josep de Navàs, guardonat amb el segell de qualitat europeu 
pel projecte d’anglès powerfulnaturekingdom.et 

El col·legi Sant Josep de Navàs ha rebut el segell de qualitat europeu pel 
projecte d’anglès powerfulnaturekingdom.et, dut a terme durant el curs 
escolar 2013-2014 amb els alumnes de cinquè de primària. 

Es tracta d’un projecte interdisciplinari que ha permès els alumnes d’aprendre a 
respectar la natura, estimar-la i tenir-ne cura. Valorat especialment per 
l’originalitat i integrat dins el projecte educatiu del centre, les eines 2.0 juguen 
un paper important, com també la col·laboració i comunicació que hi ha hagut 
amb el centre Model Experimental Primary School d’Alexandroupolis, Grècia. 

Les coordinadores del projecte, Fina Vendrell i Angeliki Kougiourouki, han obert l’aula a l’exterior: a 
Europa, a les famílies i  les institucions locals, però també cap endins amb la visita d’experts. L’eina de 
comunicació ha estat la llengua anglesa, cosa que ha permès millorar-ne considerablement la competència 
lingüística i comunicativa. El projecte va rebre primerament el segell de qualitat nacional. En el cas de Grècia, 
ha estat reconegut també amb un premi nacional. 

El Col·legi Sant Josep de Navàs ha rebut segell nacional i europeu per segon any consecutiu. Cal destacar que 
en el cas del curs passat també va ser premi europeu. El projecte es pot consultar al web.  

Els jesuïtes es comprometen a avançar cap a una renovació profunda de 
l'educació 

Durant 5 dies, prop de 80 educadors d'escoles jesuïtes d'arreu del món s'han trobat a la Cova Sant Ignasi de 
Manresa en el marc del SIPEI, el Seminari Internacional de Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana, que es va 
tancar el passat divendres amb la presentació de les conclusions i un acte de cloenda a l'Ajuntament de 
Manresa. 

En la declaració que s'ha presentat en tancar el Seminari, els participants es comprometen a avançar junts en 
un camí de canvi profund de l'educació per formar persones globals i compromeses en el marc d'un món que 
canvia i es transforma a una velocitat vertiginosa. Els experts reunits a Manresa han reflexionat i debatut 

http://vimeo.com/reginacarmelihorta/50eaniversari
http://www.reginahorta.com/
http://www.englishsantjosepnavas.blogspot.com.es/
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profundament sobre el sentit de formar persones conscients, 
competents, compassives i compromeses com a marc general 
per a l'educació dels centres de la Companyia de Jesús.  

En aquest sentit, assenyalen la força dels reptes que 
existeixen, tant per a la institució com per a tot el món 
educatiu, així com la necessitat de seguir en el camí de 
renovació i d’impulsar el treball en xarxa. 

El Secretari d'Educació de la Companyia de Jesús, el jesuïta 
colombià José Alberto Mesa, impulsor de la iniciativa, va 
destacar el valor d'aplegar gent de tot el món per reflexionar 
junts sobre l'educació. En aquest sentit, assenyalà que "les 
nostres escoles han de tenir profundes arrels locals, però amb 
una mirada global". 

El SIPEI es va inaugurar el passat 3 de novembre a la Cova Sant Ignasi de Manresa amb la presència de la 
vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega; l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el 
Provincial d’Espanya de la Companyia de Jesús, P. Francisco José Ruiz. El Superior General de la 
Companyia de Jesús, P. Adolfo Nicolás, va adreçar un missatge en vídeo als participants.  

La cloenda va tenir lloc el passat divendres amb un acte a l’Ajuntament de Manresa amb assistència de la 
Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau; l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el Degà de la Universitat 
Blanquerna, Josep Gallifa; el Delegat dels Jesuïtes de Catalunya, P. Llorenç Puig, i el Secretari General de 
la FECC, P. Enric Puig. 
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