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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 una entrevista que Catalunya Religió ha fet a Juanjo 
Fernández, conferenciant de diverses xerrades incloses al catàleg. 

Entrevista a Juanjo Fernández, assessor pedagògic de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya 

Segur que moltes vegades els pares i mares es fan preguntes davant la realitat i la responsabilitat 
d’acompanyar el creixement dels 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), des de fa anys, 
posa a disposició de les AMPAs, entre d’altres serveis, una sèrie de conferències sobre aquests temes 
educatius i molts més. Juanjo Fernández és un dels conferenciants més veterans d’aquest servei. Llicenciat 
en Filosofia i Lletres, les seves vocacions són ensenyar i escriure. En l’actualitat és consultor pedagògic a la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, però la seva activitat principal són les conferències que imparteix a 
alumnes, mestres i famílies sobre temes educatius ben diversos. Hi parlem. 

http://www.escolacristiana.org/ccapac/serveisdeconferencies.htm
http://www.escolacristiana.org/ccapac/serveisdeconferencies.htm
http://www.catalunyareligio.cat/articles/64681
http://juanjofernandez.com/
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“Servei de Conferències”… De debò serveixen les xerrades? No són activitats massa curtes, sense 
un efecte durador? 

Depèn de la conferència. Jo puc recordar grans moments de xerrades, amb paraules sàvies que han continuat 
ressonant en mi molt temps després. Fins i tot de les dolentes s’aprèn el que no s’ha de fer! I pel que fa a la 
durada… això seria tant com dir que sempre és millor una enciclopèdia per fascicles que un llibre! 

Deixa’m fer d’advocat del diable. No és veritat que les xerrades són massa passives, que no s’hi 
comparteixen dubtes, inquietuds, experiències…? 

El que és veritat és que hi ha gent 
per a tot. Hi ha gent a qui li encanta 
poder compartir, comentar, debatre, 
sincerar-se… Però no és una 
metodologia que li vagi bé a tothom. 
Hi ha gent a qui no li ve gens de 
gust explicar a d’altres persones el 
que considera que pertany a l’àmbit 
de casa seva però que, malgrat tot, 
també té els seus dubtes, les seves 
inquietuds, i vol aprendre, i li agrada 
la possibilitat d’escoltar algú que, 
per experiència i preparació, pot dir 
coses que estaran ben expressades, 
seran profitoses i útils i, amb una 
mica de sort, interessants i tot! 
Creiem que això és el que oferim 
des de la CCAPAC. 

Queda clar que creus en l’eficàcia del Servei de Conferències… 

Els qüestionaris que passem a les AMPAs perquè valorin les xerrades sempre ens donen resultats molt 
positius. Diu el Cohèlet que “tot té el seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa” (Coh 3,1), i 
que “hi ha un temps de callar i un temps de parlar”. Així que, tornant a l’inici: que de què serveixen les 
xerrades? Doncs quan és el seu temps serveixen de molt, i fan molt de bé! 

Així doncs, com funciona el Servei de Conferències? 

Hi ha un catàleg amb 54 xerrades a càrrec de 19 conferenciants, sobre temes educatius ben diversos. Per a 
cada xerrada hi ha una fitxa amb el contingut general de la conferència, un petit guió i les dades de contacte 
del conferenciant. El catàleg també detalla les condicions del Servei, amb un preu molt ajustat, i encara més 
avantatjós per a les AMPAs federades a la CCAPAC. 

Però, com decidir quins temes abordar? No seran sempre els mateixos? 

Pot ser que això passi (de vegades!) i pot ser que es degui al fet sovint la “contractació” de les xerrades va a 
càrrec de mares i pares –autèntics herois!– que fan el possible i l’impossible per saber quins són els temes 
que interessen les famílies de les seves escoles… però no sempre reben resposta i han de tirar endavant “amb 
el que hi ha”. Sovint només compten amb la seva bona voluntat per fer una tasca que poques vegades és 
agraïda i reconeguda, i sovint amb pocs mitjans. Pensant en aquests herois, i amb el desig de donar-los un 
cop de mà, el catàleg també inclou un quadre amb tots els títols i les edats més indicades per a cada xerrada. 
A més, des de la CCAPAC s’ofereix a les AMPAs un manualet titulat ‘Com aconseguir les millors xerrades per 
al nostre públic‘, on hi ha recursos molt útils. I no oblidem que moltes vegades els temes no són “els 
mateixos”, o si són “els mateixos” és perquè sí que interessen a les famílies. 

No són moltes conferències? 

És que hi ha moltes temàtiques interessants a treballar! Els estudis, les noves tecnologies, els límits, 
l’adolescència, els trastorns alimentaris, les xarxes socials, el coaching familiar, l’economia domèstica, la 
felicitat, els germans, el joc, l’afectivitat, el diàleg, la lectura, l’educació per la pau… I uns conferenciants 
experts, bons comunicadors i molt ben preparats, que poden donar resposta a qualsevol necessitat de les 
AMPAs (per exemple, si els cal una xerrada no inclosa en el catàleg). Per això el Servei de Conferències és tan 
popular!  

 

Família i Escola 
Hi ha àpats que eduquen 

“Els sopars són sagrats”, diuen Anna Payet i Joan Roca, pares de la Marina (11 anys) i el Marc (17). És el 
moment del dia en què els quatre es retroben amb tranquil·litat, i junts preparen el sopar i s’asseuen a taula. 

http://www.ampas.cat/fitxers/Serveis_de_conferencies/CatalegConferenciesCCAPAC_2014_15.pdf
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqdWFuam9mZXJuYW5kZXpzb2xhfGd4OjMwOWI1YmMxYzcxYmRmNzk
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqdWFuam9mZXJuYW5kZXpzb2xhfGd4OjMwOWI1YmMxYzcxYmRmNzk
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“No hi ha ni mòbils ni televisió que pugui interrompre’ns, perquè dediquem aquesta estona a posar-nos al 
dia”, continuen explicant els pares.  

I el sopar comença a la cuina, perquè la Marina i el Marc hi entren per ajudar a fer-lo. “Posant-nos-hi els 
quatre és la manera també que surtin temes, que ells ens expliquin què els ha passat, si tenen deures, si no; 
sense adonar-se’n van parlant”.  

Llegir més.  

La falta de son és una “epidèmia” que impacta en nens i adolescents 

Llegir aquí.  

Fomentar l’esperit crític ajudarà els teus fills a tenir un pensament propi 

Llegir l’article de José Antonio Marina aquí.  

 
Barcelona Magic Line: més que una marxa popular! 
El proper 1 de març de 2015, set turons de Barcelona s'impregnaran d'un aire social i solidari. Es tracta de 
la Barcelona Magic Line, una travessa a peu, popular i solidària, organitzada per l'Obra Social Sant Joan de 
Déu amb l'objectiu de fer visibles les realitats socials de les persones vulnerables amb les quals treballa la 
institució i aconseguir recursos per dur a terme els diferents projectes en 7 àmbits: salut mental, sense 
llar, infància hospitalitzada, dependència, cooperació internacional, recerca biomèdica i 
emergències socials. 

I què pot fer la meva escola per participar-hi? 

• Fomentar la creació d'equips per participar a la Barcelona Magic Line i fer de la participació en aquest 
esdeveniment una oportunitat per enfortir la comunitat educativa i sensibilitzar-la sobre realitats 
socials que requereixen d'implicació. 

• Ajudar en l'organització de l'esdeveniment. Si sou una escola de Barcelona i hi voleu participar de 
manera més activa, podeu dinamitzar un punt de control de la travessa, algun dels trams del 
recorregut, aportar voluntaris, participar a la festa final, etc...  

Contacte: info@barcelonamagicline.org o al telèfon 93 253 21 36. Més informació. 

 

Pastorets i Pessebres 
L’escola Parroquial de Cabrera de Mar organitza la 32a Fira de Santa Llúcia 

L’escola Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar organitza 
des de fa 32 anys la Fira de Santa Llúcia, la qual s’acompanya 
de la representació, per part dels nens i nenes de 5è de 
primària, del Pessebre Vivent. En l’actualitat és una festa tant 
per a les famílies i els nens i nenes de l’escola, com per a la 
gent del poble de Cabrera i els antics alumnes, que l’esperen 
any rere any per retrobar-se amb mestres i companys.  

òquia. 

Amb el pas del temps a la fira, a més de les manualitats i tota 
mena d’objectes nadalencs fets pels alumnes de l’escola, s’hi 
han anat incorporant d’altres activitats com la recollida 
d’aliments, el concert de Nadal i la recollida de 
joguines i donacions per a la Marató de TV3, que realitza el 
grup de Joves de la Parr

Enguany, la Fira de Santa Llúcia i el Pessebre Vivent es portaran a terme el dissabte 13 de desembre a 
partir d’1/4 de 5 de la tarda i fins a 2/4 de 8 del vespre.  

Els Pastorets al Pare Manyanet de Les Corts 

Els propers 21 i 22 de desembre (17 hores), el col·legi Pare Manyanet 
de les Corts de Barcelona (c. Travessera de les Corts, 331) durà a terme 
sengles representacions de l’obra Els Pastorets, que interpretaran els 
alumnes de l’escola.  

Les entrades es posaran a la venda una hora abans de la representació. El 
preu per als adults és de 10 euros i per als menuts, de 5 euros. 

    

http://www.ara.cat/premium/suplements/criatures/Apats-que-eduquen_0_1228077189.html
http://www.irbbarcelona.org/sites/default/files/news/2014/09/2014_09_19_lavanguardia_saznar_benitah_celmareson.pdf
http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=18&a=1319
mailto:info@barcelonamagicline.org
http://www.barcelonamagicline.org/
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19 anys de Pessebre Vivent del col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp 

Com cada any, totes les persones que conformen la comunitat educativa del col·legi Sant Rafael de la Selva 
del Camp, juntament amb diferents institucions del municipi, fan possible que el Pessebre de l’escola s'hagi 
consolidat com “el Pessebre de la vila”. A més a més, el 2014 s’hi ha integrat noves escenes que de ben segur 
enriquiran la posada en escena del naixement de Jesús amb nous actors i actrius. 

Des de l’escola volen animar tothom que visiti i gaudeixi d’aquest 19è Pessebre Vivent. Per rememorar l'èxit 
de l'any passat, en aquest enllaç en podeu veure algunes imatges.  

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
Salesians Sant Boi rep la Medalla d’Or de la ciutat 

El passat mes de juny, el ple municipal de l’ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat concedia per unanimitat la medalla d’or 
de la vila a l’obra salesiana per la seva presència activa i 
compromesa amb la ciutat des de fa ja mig segle. I el passat 
22 de novembre, en un acte a l’emblemàtic edifici de Can 
Massallera de Sant Boi, l’alcaldessa Lluïsa Moret va fer 
lliurament de la medalla d’or de la ciutat al provincial dels 
Salesians de la Inspectoria Maria Auxiliadora, Cristóbal 
López, i al director de l’obra salesiana de Sant Boi, Faustí 

el barri de Marianao i de tota la ciutat durant tants anys.” 

Gutiérrez. 

En un acte emotiu que va comptar amb la projecció d’un vídeo 
dels 50 anys de l’obra, amenitzat també per l’actuació de la 
coral municipal Música Blaikorus i  de la pianista Rebeca 

Miyar, l’alcaldessa va remarcar que el guardó significa “un homenatge de l’ajuntament a l’obra salesiana i al 
seu compromís amb 

Moret va destacar que l’obra salesiana ha estat un referent per a tota la ciutat, promovent valors claus com la 
justícia social, el compromís, el respecte, la tolerància i la solidaritat. 

El provincial dels salesians Cristóbal López, va agrair el guardó en el seu discurs i va remarcar que “els 
salesians tenim el costum de celebrar aquests esdeveniments commemoratius amb una triple actitud: mirar al 
passat amb agraïment, viure el present amb passió i abraçar el futur amb esperança”.  

La medalla d'or de la ciutat és la màxima distinció honorífica que concedeix l'ajuntament i pretén premiar 
mèrits extraordinaris vers la ciutat.  

Més informació i vídeo. 

La coral Estrella de l'Escola Vedruna de Tona guanya el primer premi del 1r 
concurs de corals escolars 

El passat 13 de novembre, la coral Estrella de l'AMPA Vedruna de Tona va guanyar el primer premi de la 
categoria B2 (alumnes de primària, secundària i exalumnes) del Certamen de Corals Escolars organitzat pel 
Ministeri d’Educació. 

La coral, sota la direcció d'Eva Ventura, va interpretar Hymne à la nuit de J. P. Rameau com a cançó 
obligatòria, Good night sweet heart, de James Hudson, Zangalewa –cançó tradicional camerunesa- i Que 
tinguem sort, de Lluís Llach. 

El premi, de 6.000 euros, va destinat a les activitats que la Coral ha de portar a terme aquest curs 2014-
2015, entre d'altres, l'intercanvi coral que organitza anualment.  

Més informació sobre la coral. 

La Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament celebra el 10è 
aniversari a Montserrat 

Amb motiu del 10è aniversari, la Fundació Educativa 
Dominiques de l'Ensenyament va celebrar un pelegrinatge a 
Montserrat el passat 22 de novembre.  

Des de les escoles Dominiques de l’Ensenyament (a Barcelona), 
Sant Domènec de Guzman (a Tarragona), Verge del Roser (a 
Vallirana) i Santa Caterina de Siena (a Vic) es van posar en camí 
pares i mares, professors, alumnes i exalumnes, monitors, 
personal d'administració i serveis, germanes Dominiques i amics 

http://vimeo.com/111731312
http://www.salesianos.edu/Archivos/Recursos/Discurs_medalla_or_Sant_Boi_-_Inspector.pdf
http://www.salesianos.edu/Articulos/6072/1/116/Salesians-Sant-Boi-rep-la-medalla-d-or-de-la-ciutat
https://www.facebook.com/coralestrellavedruna/info?ref=page_internal
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del col·legi per gaudir d’un dia de celebració, de festa i convivència, tot oferint a la Mare de Déu aquest 
important aniversari. 

Després de les salutacions, es van aplegar tots els presents es van aplegar per celebrar l’Eucaristia i agrair a 
la Moreneta el camí recorregut, la seva llum i la seva força en la missió que Fundació porta a terme cada dia: 
educar evangelitzant. També li van demanar que seguís acompanyant-los per dibuixar junts nous horitzons 
tot posant la mirada en els alumnes, fent pinya germanes i laics i comptant amb la confiança i col·laboració 
de les famílies, convençuts que la riquesa d’una institució són les persones.  

En el moment de les ofrenes, s’hi va presentar un cistell de vímet, “un cistell teixit des del centre amb unes 
mans amoroses, amb un material flexible, amb uns valors ferms”. Un cistell com a expressió de viatge a 
l’interior, com a expressió que vol enfortir llaços. Un cistell que és capacitat d’acollida, expressió de 
diversitat en tots els FRUITS de tardor que l’omplien, cadascun amb la seva forma, color, gust... perquè així 
són els alumnes de FEDAC: diversos, sí, però tots amb un mateix somni i compromís: “ser feliços tot fent 
feliços als altres”. I els que els acompanyaven volien ser per a tots expressió del caliu i el somriure de Déu. 

Després va tenir lloc una trobada festiva a la Plaça del Monestir amb els gegants i la gegantona, els nanos, 
el cuc... que anaven acompanyats del grup de gralles i sacaires de Tarragona, que  van fer gaudir tothom 
amb les seves peces: cants, balls i rialles de petits i grans omplien la plaça. 

I, en acabat, el dinar de germanor per seguir compartint i celebrant. En el dinar van fer un brindis per 
agrair la llarga tradició de les Germanes Dominiques de l’Ensenyament i el fet de poder ser tots plegats fent 
història com a Fundació des de les set escoles, les de Catalunya i les d’Aranda, Pamplona i Villarrubia de los 
Ojos. “Tots plegats volem viure amb PASS10’ per l’EDUCAC10’ i la INNOVAC10’”. 

Amb cor joiós i agraït, van retornar tots a casa sabent-se i sentint-se més família entorn de la Mare de Déu de 
Montserrat. 

50 anys del col·legi Sant Vicenç de Sant Vicenç dels Horts 

El 6 d’octubre de 1964 va obrir les portes el Colegio-Academia San Vicente -la 
popular “Acadèmia”-, situat a ca n’Aragall, al carrer Barcelona de Sant Vicenç dels 
Horts. Ja han passat 50 anys des d’aquell dia. Aquella inauguració va ser possible 
gràcies a la fe i la generositat d’una colla de pares i mares que l’abril de 1959, 
animats pel salesià Esteve Casas i Humet (1913-2012), havien fundat l’Associació 
Catòlica de Pares de Família (ACPF). Aquell 6 d’octubre va significar l’inici d’un gran 
projecte. Des del primer dia, l’escola ha estat al servei de la societat promovent 
l’educació integral de l’alumne, la cultura catalana i els valors i actituds basats en la 
religió cristiana.  

L’esforç i la il·lusió que ens han acompanyat durant aquests 50 anys (1964-2014) 
ens van permetre ampliar l’escola de ca n’Aragall, l’any 1976, i també construir 
l’escola actual, inaugurada el 1992, sempre a l’empara de l’ACPF, que l’any passat 
optà per convertir-se en la Fundació Educativa Esteve Casals, que pren el relleu de 
l’ACPF com a titular del col·legi, per bé que mantenint els valors i la voluntat de 
servei dels fundadors. 

Passats aquests 50 anys, al Col·legi Sant Vicenç estem de festa i, agraïts a Déu, 
volem celebrar aquesta efemèride amb tantes i tantes persones que han passat pel 
nostre centre, sia a ca n’Aragall o a l’actual emplaçament del carrer Antoni Gaudí. I 

no solament estem parlant d’alumnes i exalumnes, sinó també de pares i mares, mestres, monitors, 
treballadors, responsables de la neteja, voluntaris i col·laboradors que han estat vinculats en certa manera al 

l 50è aniversari (per a les famílies dels alumnes que 

à una missa 
 per als infants... 

stes. 

ig segle d’història d’un centre que sempre ha gaudit, dins i fora de Sant Vicenç, d’un prestigi prou 
merescut. 

nostre centre.  

Des de l’escola s’ha programat un seguit d’actes que tindran lloc al llarg del curs: 

• 25 d’octubre de 2014: sopar inaugural de
actualment estudien al Col·legi Sant Vicenç). 

• 22 de març de 2015: acte central de la celebració obert a tot el poble, que inclour
d’acció de gràcies, l’actuació de castellers i geganters, activitats

• 25 d’abril de 2015: sopar d’exalumnes. No hi ha límit d’edat. 

• 10 de maig de 2015: Festa de la Bicicleta per als més esporti

• 6 de juny de 2015: sopar de cloenda del 50è aniversari. 

Val a dir que en l’acte central del 22 de març està previst presentar un DVD i un còmic de la història de 
l’escola amb vista a donar a conèixer els esdeveniments, les anècdotes i les experiències més rellevants 
d’aquest m
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Invitem totes aquelles persones interessades a participar en les diferents trobades festives a consultar la 
pàgina web de l’escola (www.csantvicens.cat), on aniran apareixent els programes dels actes ressenyats més 
amunt. 

La ciència en primera persona, al col·legi Mare de Déu de Montserrat de Les 
Borges Blanques 

Amb motiu de la setmana de la Ciència, el passat 19 de novembre, 
l’alumnat i professorat del col·legi Mare de Déu de Montserrat de Les 
Borges Blanques van realitzar una activitat dedicada a la part més 
pràctica de la ciència, els experiments i enigmes matemàtics, per 
tal de treballar alguns conceptes de la física, la química i la 
matemàtica, en què es va implicar a tot l’alumnat de primària i ESO.  

L’alumnat de 4t ESO va dur a terme uns experiments sobre el buit, 
així com l’obtenció d’un ou ferrat de color verd i una llimonada 
vermella i la determinació del pH amb col llombarda, basant-se en les 
reaccions àcid-base. Aquests experiments van ser mostrats a 
l’alumnat de 1r i 2n ESO. 

Per la seva banda, l’alumnat de 3r ESO va fer els experiments als nens i nenes de primària, que van consistir 
a observar com inflar un globus sense bufar a partir de la reacció entre un àcid i una base, descobrir 
l’escriptura secreta amb llimona, determinar la informació genètica segons la nostra empremta digital, 
relacionar els pictogrames que observem als envasos de diferents productes químics amb el seu significat, 
solucionar enigmes matemàtics i observar com un clavell blanc pot adquirir un altre color gràcies a la 
capil·laritat.  

A més a més, l’alumnat de 4t ESO que cursa les matèries optatives de física, química, biologia i geologia va 
assistir a la xerrada La recerca bàsica en biomedicina, a càrrec del senyor Jordi Casanova i Roca, 
professor d'investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques, on actualment és Professor 
d’Investigació.  

L’objectiu de la xerrada va consistir a presentar als alumnes què pot aportar la recerca biomèdica a la societat 
i què pot aportar personalment i professionalment el fet de seguir una carrera científica.  El professor va 
explicar com els estudis en un organisme model com la Drosophila melanogaster (mosca del vinagre) han 
estat i continuen sent fonamentals per entendre el funcionament de processos bàsics en els éssers humans i, 
en concret, en les causes de les malalties. Pràcticament qualsevol problema que avui es plantegi en el camp 
de la biologia i de la medicina pot ser estudiat fent servir la Drosophila. Alguns exemples són el càncer, 
l’envelliment, la drogadicció, les malalties del metabolisme, les malalties neurodegeneratives, etc.  

Eucaristia pel centenari de la presència de les Germanes Carmelites a Rubí 

El passat 22 de novembre es va celebrar de forma solemne 
l’Eucaristia d’inauguració dels actes de commemoració dels 100 
anys de lliurament i servei de les Germanes Carmelites de Sant 
Josep a la ciutat vallesana de Rubí, on van arribar el 15 de maig 
de 1915 impulsades per la venerable Mare Rosa Ojeda i Creus, 
fundadora de la Institució.  

L’Església Parroquial de Sant Pere va acollir nombrosos 
col·laboradors i amics de la congregació i del Col·legi Regina 
Carmeli, que materialitza des de l’any 1962 la tasca de les 
Carmelites a Rubí. L’Eucaristia, presidida pel Bisbe Josep Àngel 

Sainz Meneses, va ser concelebrada pel rector de la parròquia de Rubí, Mn. Joaquim Messeguer; el P. 
Àngel Briñas, Vicari provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears; el P. Enric Puig, secretari 
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i els mossens i diaques que han compartit les tasques 
pastorals amb la congregació i la Parròquia. 

Amb aquesta Eucaristia, les Germanes Carmelites van voler compartir el goig de la celebració dels cent anys 
de la seva presència a Rubí, donar gràcies a Déu per ésser sempre llum i guia, oferir la tasca de la 
congregació i de tota la comunitat educativa del Regina Carmeli, així com pregar perquè Nostre Senyor 
enforteixi els cors de tots aquells que treballen per portar endavant els nous projectes amb què continuar 
essent testimoni de l’Evangeli i portadors del carisma de Mare Rosa. 

L’escola FEDAC-Prats, guardonada amb el segell de qualitat europeu pel 
projecte Twinbridges 

L’escola FEDAC-Prats ha rebut el Segell de Qualitat Europeu pel projecte TwinBridges, dut a terme el curs 
2013-14 amb els alumnes de sisè de primària en col·laboració amb alumnes d’una escola de Polònia i de 
Turquia. Aquest guardó significa el reconeixement, al més alt nivell europeu, a l’excel·lent  treball endegat per 
la coordinadora del projecte, els alumnes i el centre.   
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És el segon projecte que han realitzat els mateixos docents, M. Carme Pellicer i Monika Mojsiejonek -com 
a coordinadores- i  Şevkiye Karaca com a professora associada. Aquest  fet ha facilitat la comunicació entre 
els professors i els alumnes, ja que s’ha  treballat en grups de nacionalitat mixta. Amb aquest projecte han 
obert l’aula a Europa, a les famílies i a les institucions locals, tot obtenint un resultat multicultural.  

La llengua de comunicació ha estat l’anglès, però els alumnes també han compartit per explicar les llegendes 
les llengües maternes: el polonès, el turc, el català i el castellà.  En destaca el paper protagonista dels 
alumnes i la facilitat que han demostrat a l’hora de desenvolupar el projecte, fet que els ha permès de 
millorar la competència lingüística i comunicativa i la competència digital, demostrant un bon domini de  l’ús 
d’eines web 2.0. El projecte TwinBridges ha estat prèviament premiat amb el Segell de Qualitat Nacional i el 
Segell de Qualitat Nacional a Polònia i a Turquia.  

El col·legi FEDAC-PRATS rep per segon any consecutiu aquest reconeixement. El curs passat van ser dos els 
projectes premiats amb Segells de Qualitat Nacional i Europeu: Write a book together: the 12 European stars 
have disappeared i Short list, projectes finalistes al Premi Europeu 2014 en la categoria de 4-11 anys. Podeu 
consultar el projecte aquí. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
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