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• Quatre llibres, vuit valors, vuit històries i vuitanta activitats de la Maria Batet i el Juanjo 
Fernández 

• 2a Mostra de Pessebres Vivents de Catalunya 
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A les portes de Nadal  
En aquest darrer Comunitat educativa del 2014 us volem transmetre els millors desigs, començant perquè 
tingueu un bon i sant Nadal i unes bones festes en família.  

La fe cristiana és sobretot un esdeveniment que es dóna –o no- en la pròpia biografia de cadascú. 
L’esdeveniment és l’encontre amb una persona –Jesús- que pot canviar-nos i omplir-nos de sentit. 
Aquest encontre és un do. No depèn, per tant, només de nosaltres, si bé el podem desitjar, demanar, 
propiciar, preparar... 

Davant d’un món sovint tan mancat de sentit, l’alternativa és només abocar-nos a l’absurd o obrir-nos al 
misteri. 

La litúrgia de Nadal ens ajuda a viure aquest esdeveniment de l’encontre amb Jesús, una persona 
que neix i viu entre nosaltres, encarnat i situat històricament i geogràfica. La genealogia de Jesús, l’edicte de 
Cèsar August, Betlem...  

Jesús va venir i un testimoni passat de generació en generació ens ho diu. Però Jesús ve també avui. No 
només ho rememorem, sinó que podem viure en el present que Jesús ve per a cadascú de nosaltres. I Jesús 
vindrà, fent-se sempre trobadís a tothom que el cerqui. L’evangeli de Mateu, que comença amb la genealogia 
i l’origen de Jesús, acaba amb aquestes paraules pronunciades per ell mateix: Jo sóc amb vosaltres dia 
rere dia fins a la fi del món. 
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Vacances de Nadal a la CCAPAC: del 24 de desembre a l’1 de gener  

La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya romandrà tancada per 
vacances del 24 de desembre de 2014 a l’1 de gener de 2015, ambdós inclosos. 

El 2 de gener reprendrem la feina amb l’horari habitual: de 9.00 a 14h i de 15.30 a 18.00 (excepte els 
divendres, que només atenem al matí.) 

 

Cal ser-hi presents! 

Dos microtallers TIC per millorar la presència a les xarxes socials de 
l'AMPA 
Del programa de 10 Microtallers per millorar la presència de l'AMPA a les xarxes socials, vàrem haver de 
posposar-ne dos per motius imponderables de la formadora. Ara us els tornem a oferir: 

1. Crea animacions amb vídeo - nova data: 13 de gener de 2015  

Voleu aprendre a preparar un vídeo amb diferents materials gràfics (fotografies, clipmetratges, etc)? Voleu 
conèixer material i tipologies de vídeos per fer servir a l'aula? Us heu demanat mai com integrar les vostres 
creacions als canals de Youtube o Vimeo? Voleu aprendre a crear un vídeo sobre una plantilla preestablerta i 
difondre'n el resultat? 

Si és així, la FECC torna a programar el microtaller TIC Crea animacions amb vídeo, que tindrà lloc el 13 de 
gener de 2015 a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t pis, Barcelona) a 
càrrec de 140 Comunicació i que es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i vespre (18-20.30h) 

Programa – Inscripció 

2. Eines senzilles i econòmiques per fer i penjar webs/blogs educatius - 
nova data: 21 de gener de 2015 

En aquesta formació s'abordaran, entre d'altres, què es un web i 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...  

Tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t pis, Barcelona) el 
proper 21 de gener de 2015 i es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i vespre (18-20.30h). 

Els programes detallats, que us adjuntem, també els trobareu -juntament amb l'enllaç al formulari 
d'inscripció- a la columna de la dreta de la pàgina web www.escolacristiana.org, e n l'accés directe a "Accions 
formatives" / "Inscripció". 

Programa – Inscripció 

 

Preparem-nos per al Nadal a casa, a l'escola, a la catequesi! 
#pregADVENT, esperem Jesús amb alegria!" 24 pregàries d'Advent 

Juanjo Fernández, escriptor, conferenciant i consultor pedagògic de 
l'Escola Cristiana, ha elaborat #pregADVENT, esperem Jesús amb 
alegria!, 24 pregàries d'Advent per a fer en família, a classe o amb 
el grup de catequesi.  

Seguint l'estil dels seus populars llibres de pregàries, "La Pregària de la 
Porta" i "Preguem de la A a la Z", proposa senzilles pregàries 
especialment adients per a nens i nenes de fins a 10 anys, a partir 
dels personatges i elements del pessebre: l'estrella, els Reis, l'home que 
pesca, el paller, els pastors, el poble, el pou... i, és clar, Josep, Maria i el 
nen. 

El material està disponible lliurement per al seu ús en aquests 
enllaços: bit.ly/pregADVENTweb és una pàgina de l'autor des de la qual 
podeu descarregar les pregàries per separat o totes juntes en format pdf, 
i bit.ly/pregADVENT dóna accés directament al llibret amb totes les 
pregàries.  

S'hi pot accedir per llegir-lo, descarregar-lo, o si s'imprimeix en din-A4 
horitzontal a doble cara, queda un bonic llibret de 28 pàgines que pot ser 
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http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/16c222aa19898e5058938167c8ab6c57.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=146
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/7dcd340d84f762eba80aa538b0c527f7.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=148
https://sites.google.com/site/juanjofernandezsola/que-he-escrit/pregadvent-esperem-jesus-amb-alegria
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqdWFuam9mZXJuYW5kZXpzb2xhfGd4OjM1YjZlODIzZTUxYzIyYjk
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un material de base molt interessant per viure més intensament aquest Advent, temps 
d'Esperança, amb la pregària quotidiana! També podeu seguir les pregàries cada dia en el compte de 
twitter de l'autor, @juanjofdezsola, i amb l'etiqueta #pregADVENT i, per descomptat, sentiu-vos lliures de 
retuitejar-les, compartir-les... i pregar-les! 

 

Família i Escola 
L’ús que es fa de les joguines pot reforçar conductes sexistes 

“Juga per la igualtat” impulsa que s’eduqui els nenes i les nenes en el reconeixement de les seves diferències, 
el respecte mutu i la lliure construcció dels seus projectes vitals amb plena llibertat i subratlla la importància 
que té el joc com instrument educatiu per al desenvolupament de les habilitats i del potencial dels infants com 
a persones. Els jocs intervenen en el creixement personal, relacional i social de les nenes i els nens ja que 
influeixen en la definició de la pròpia identitat i esdevenen un element d’interacció i d’acceptació de normes, 
regles i pautes. Jugar, de fet, és preparar-se per la vida. 

Llegir més.  

La lectura és un hàbit que es cou a casa 

A qualsevol racó d'aquest planeta, tan gran i tan petit a la vegada, es pot escoltar un conte... Qualsevol de 
nosaltres es pot convertir en un transmissor d'il·lusions, somnis i fantasies... No es necessiten qualitats 
especials per a poder narrar una història, només és necessari que t'hagi arribat tan a dins que puguis 
transmetre-la com si aquesta història fos única i especial... El llibre entra a formar part del nen molt abans de 
que sàpiga llegir... El plaer de llegir va precedit del plaer d’escoltar... 

Llegir més.  

 

Un nou material per educar en valors... per a l'acció! 

Quatre llibres, vuit valors, vuit històries i vuitanta activitats de la Maria 
Batet i el Juanjo Fernández 

Hi ha crisi de valors? Els valors s’estan perdent? 
Cal treballar-los, inculcar-los, descobrir-los, 
educar-los...? 

La Maria Batet -entrenadora d'emprenedors, autora 
i conferenciant- i el Juanjo Fernández -escriptor i 
conferenciant-, tots dos formadors en activitats de la 
FECC,  us proposen viure’ls! 

Cada dia, quan fem coses, petites o grans, 
demostrem la nostra responsabilitat i la capacitat que 
tenim d’esforçar-nos. De vegades, hi ha coses que 
surten molt bé i les celebrem, amb més o menys 
humilitat, i  en canvi d’altres ens costen tant que 
necessitem treure tota la fortalesa per a superar-les.  
Sort en tenim que no estem sols i que els que ens 
acompanyen fan més fàcil el camí. Només amb 
respecte i generositat aconseguirem avançar per 
aconseguir els reptes que ens hàgim proposat. Per 
arribar-hi haurem de triar amb seny el camí i 
aprendre a gaudir de les coses que ens entusiasmen. 

L’editorial Vicens Vives proposa la col·lecció Valors 
per l’Acció, pensada sobretot per a nens i nenes de 
5è i 6è de Primària i nois i noies de 1r ESO –però 
molt recomanable per a moltes altres edats-, amb 
vuit valors per aprendre a viure a partir d’una 
suggerent història que traslladarà el lector a diferents 
situacions i el farà pensar, i unes activitats 
motivadores per reflexionar sobre el que s’ha llegit, 
amb dilemes i metàfores, amb jocs i cançons, sol o 
amb el grup. 

Podeu conèixer una mica més aquesta col·lecció 
mirant aquest vídeo i podeu accedir al primer volum  

http://dones.gencat.cat/ca/temes/foment_igualtat/coeducacio/valors_joguines/
http://ca.sabadell.cat/bims/p/guiapares_cat.asp
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-el qual treballa el tema de la Responsabilitat i l'Esforç- a través de la pàgina de la pròpia editorial Vicens 
Vives. 

Les persones demostrem la nostra intel·ligència no només pel que sabem, sinó sobretot pel que fem. La Maria 
Batet www.valorsdemprendre.org i el Juanjo Fernández www.juanjofernandez.cat us animen a convidar els 
vostres alumnes a viure els seus valors per a l'acció! 

 

Poble Espanyol de Barcelona 

2a Mostra de Pessebres Vivents de Catalunya 
El Poble Espanyol repeteix l’experiència nadalenca de l’any 
passat i la fa créixer: la segona edició de la Mostra de 
Pessebres Vivents de Catalunya s’amplia i passa de quatre 
a sis dies de representació. Després de la bona acollida 
de la proposta l’any passat, el recinte de Montjuïc tornarà a 
treure partit del seu patrimoni arquitectònic per convertir-se 
durant els tres caps de setmana de les festes nadalenques 
en un escenari de pessebre.  

La Mostra tindrà lloc els dies 20, 21, 27 i 28 de desembre 
i 3 i 4 de gener, i les representacions es desenvoluparan 
entre les 12 i les 14h i les 16 i 18h. 

Cadascun dels dies un poble diferent de Catalunya 
traslladarà les seves escenes religioses i paganes de 

pessebre dins els murs del Poble Espanyol: Martorelles (Vallès Oriental), Linyola (Pla d’Urgell), Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat), Breda (La Selva), Sant Feliu del Racó (Vallès Occidental) i Jesús, a Tortosa 
(Terres de l’Ebre), respectivament. El tret de sortida de la Mostra el donarà l’actor Quim Masferrer el 
dissabte 20 de desembre al matí, amb un divertit acte inaugural obert a tothom. 

L’entrada al Poble Espanyol aquests dies tindrà un preu especial de 5 euros per persona. Però atenció!!! Els 
nens que hi vagin disfressats de pastoret o qualsevol altre personatge del pessebre hi podran entrar gratis. 

Més informació. 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
L’Escola Pia de Sarrià celebra 120 anys 

L’any 1894 Barcelona va veure néixer un edifici 
destinat a l’internat dels Escolapis de 
Barcelona. Cent vint anys després, l’Escola Pia 
Sarrià-Calassanç és una entitat de referència al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi. Durant tota 
l’última setmana de novembre s’han organitzat 
algunes activitats per celebrar l’efemèride. 

Una de les propostes ha estat l’Exposició 120 
anys: com hem canviat!, que ha comptat 
amb el professor i historiador Miquel Puig 
com a comissari. Es va inaugurar el dimecres 
26 de novembre i mostra l’evolució del centre 
educatiu; a més a més d’oferir imatges, a les 
instal·lacions de l’escola s’hi han exposat un 
recull d’objectes històrics com, per exemple, 
una màquina d’escriure Hispano-Olivetti dels 
anys 20-30, un cavallet per pintar de 1905 o 
un tirador artesanal. 

ola Pia.  

Durant tota la setmana, de dilluns 24 a 
divendres 28 de novembre, es va celebrar la 
Setmana de Sant Josep Calassanç, per 
recordar la figura del fundador de l’Esc

La celebració d’aquests 120 anys ha comptat amb la preparació d’alguns materials per part dels alumnes. En 
concret, s’han proposat dos concursos: amb els alumnes de Cultura Audiovisual de segon de Batxillerat, que 
han editat vídeos commemoratius i han dissenyat el logotip de l’aniversari, i amb els alumnes d’Educació 
Visual i Plàstica de quart d’ESO, que han dibuixat una nadala especial. 

https://www.youtube.com/watch?v=8gS-HUoG-4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8gS-HUoG-4Y&feature=youtu.be
http://www.valorsdemprendre.org/
http://www.juanjofernandez.cat/
http://www.poble-espanyol.com/ca/agenda-barcelona/children/pessebres
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxlcHNhcnJpYXxneDoxMGE3MWUyOWNlZTZjN2Y&u=0
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxlcHNhcnJpYXxneDoxMGE3MWUyOWNlZTZjN2Y&u=0
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Al voltant d’aquesta activitat festiva, dimecres 26 de novembre a dos quarts de dotze del matí va tenir lloc 
l’acte institucional dels 120 anys de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç. El director del centre, Josep M. Arbusí, va 
donar la benvinguda, es va projectar un vídeo i hi va haver  parlaments del secretari general de l’Escola Pia 
de Catalunya, Joan Vila, i del director general dels Centres Concertats i Privats del departament 
d’Ensenyament, Miquel Garcia. Va tancar l’acte l’alcalde de la ciutat de Barcelona, Xavier Trias. 

Dels Caputxins al Lledó, el llibre dels 150 anys del col·legi Lledó de Valls 

El proper dijous, 18 de desembre (19.30 hores), la sala d’actes de l’Institut d’Estudis 
Vallencs (IEV) a Valls acollirà la presentació del llibre Dels Caputxins al Lledó. 150 anys 
d’ensenyament Vedruna a Valls (1864-2014), d’Àngel Gasol. 

La presentació de l’acte, al qual assistirà l’autor, anirà a càrrec d’Alba Company, 
representant de l’Equip de formadors Vedruna Catalunya. 

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.  

   

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.  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 
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http://www.catalunyareligio.cat/ca�
http://sarria.escolapia.cat/home/noticies/27112014-acteinstitucionaldecelebraciodel120eaniversaridelescola
http://vimeo.com/111731312
http://www.catalunyareligio.cat/

