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Dissabte, 30 de novembre 

Curs de capacitació per a animadors de grups 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) el 30 de novembre (de 
9.00 a 18h), té com a principals objectius: 

 Situar la relació família-escola  
 Presentar el programa «FAMÍLIA-ESCOLA, acció compartida»  
 Capacitar els pares i mares, mitjançant tècniques diverses, per conduir grups 
 Presentar el diàleg com a eina fonamental per afavorir el pensament i la construcció de coneixement 

Us adjuntem el programa amb el contingut detallat i amb l’enllaç d’inscripció.  

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
La falta de son, un dels principals motius del fracàs escolar 

Smartphones, tabletes i altres pantalles al dormitori del nen afavoreixen la 
falta de son i, en conseqüència, generen una menor capacitat 
d'aprenentatge i més problemes en la gestió emocional. 

La manca de son és un problema creixent entre els adolescents, però 
també afecta els nens majors de 10 anys, segons una anàlisi duta a terme 
per la Universidad de Boston, un fet que compromet el rendiment 
acadèmic i el compliment escolar. 

Els investigadors de l'estudi vinculen aquesta falta de son a la sobreutilització de mòbils, tabletes i 
altres pantalles fins a altes hores de la nit al dormitori dels joves. És per això que els països més 
desenvolupats compten amb les taxes més altes d'estudiants que no dormen prou hores. Països com Nova 
Zelanda, Austràlia, Anglaterra, França i fins i tot Finlàndia (país que se situa en primera posició quant a la 
qualitat del seu sistema educatiu) presenten alguns dels índexs més alts. Els Estats Units encapçalen el 
rànquing amb unes dades preocupants: el 73% dels nens d'entre 9 i 10 anys i el 80% d'entre 13 i 14 
anys tenen mals hàbits de son. 

Seguir llegint aquí.  

Els especialistes alerten de l’abús dels mòbils per part de nens i 
adolescents  

Tan sols sis anys després que Steve Jobs presentés l'iPhone i amb això donés peu a la popularització de 
l''smartphone', n'hi ha prou amb una senzilla mirada -al carrer, en un restaurant, en una oficina, en un 
concert, en un partit de futbol- per comprovar que l'èxit de l'aparell ha estat total, fins i tot aclaparador. És 
evident que la vida de les persones ha canviat, per bé i per mal, amb aquests ordinadors a la mà. Encara que 

http://www.bc.edu/
http://faros.hsjdbcn.org/es/node/2106
http://faros.hsjdbcn.org/es/node/2106
http://faros.hsjdbcn.org/es/kidshealth/cuanto-sueno-suficiente-mi-hijoa
http://faros.hsjdbcn.org/ca/noticia/falta-dels-principals-motius-fracas-escolar
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/esclaus-del-mobil-2769010
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/esclaus-del-mobil-2769010
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/esclaus-del-mobil-2769010
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més enllà del que és visible, tan sols el sentit comú, per ara, ens parla dels efectes indesitjables de l'ús 
inconvenient del mòbil i de les xarxes socials. Perquè encara no hi ha a Espanya estudis que parlin sobre 
aquests efectes. Sí que hi ha preocupació evident perquè els adolescents no es converteixin en addictes, 
però excepte casos flagrants, l'abús dels adults es considera tolerable. 

«Estem en una fase inicial, acceptem que hi ha un problema, però encara no pensem en quines 
conseqüències tindrà», afirma Jordi Romañach, llicenciat en Ciències de la Informació i autor de 'Dieta digital', 
un llibre sobre l'ús de la tecnologia i la conveniència de mantenir-la dins dels marges raonables. No és 
qüestió de caure en l'anatemització de la tecnologia, però sí que no és necessari ni normal estar 
permanentment pendent del mòbil. Romañach està convençut que aviat una part de la societat serà més 
bel·ligerant amb el que interromp una conversa per comprovar si ha rebut un missatge al 'whatsapp', que 
aquesta i altres conductes abusives seran censurades. 

EL NEN TOCA L'IPAD / Marc Masip, psicòleg i responsable del centre Desconect@, un institut amb un 
programa especialitzat en addicció als mòbils i les xarxes socials, se sorprèn que no estiguem més preocupats 
per la manera com convivim amb la tecnologia. Ell vendria els telèfons amb advertències com les del tabac: 
aquest producte pot resultar perjudicial per a la seva salut. I considera un error pueril la felicitat d'aquells 
pares, moltíssims, als quals els cau la bava quan el nen toca un iPad, com si això fos una mostra de 
superdotació. 

Masip destaca l'absència d'estudis, més enllà dels que parlen de consum. Per exemple, un de la Fundació 
Telefónica del 2012, presentat el mes de gener passat, ofereix dades contundents: Espanya és un dels països 
amb un parc de telèfons mòbils més modern. Els enquestats per a l'estudi ja tenien més relació en un dia 
amb persones mitjançant les xarxes socials (23 individus) que presencialment (16), i el nombre de mòbils 
amb accés a internet va créixer en un 68% del 2011 al 2012. L'estudi calculava en sis milions les persones 
connectades a la xarxa de manera permanent. 

'NOMOFÒBIA' / Masip i Romañach citen termes encunyats ja fa temps per descriure efectes negatius dels 
mòbils. Masip al·ludeix a la 'nomofòbia' (de 'no mobile phone'), la fòbia a estar al carrer sense bateria, sense 
cobertura, sense accés al mòbil. Romañach recorda una altra forma anglesa que serveix per descriure el 
mateix símptoma: el 'fomo', de 'fear of missing out', el pànic a estar-se perdent alguna cosa pel fet de no 
estar connectat. 

No es necessiten estudis per esmentar altres causes potencials d'ansietat, com el cost econòmic, la sensació 
d'estar sempre disponible i l'angoixa perquè la bateria s'esgoti, perquè ja és impensable no haver de carregar 
la bateria al llarg del dia. Gairebé no hi ha cap bossa ni cartera que no contingui un carregador. En el cas de 
les xarxes socials, per ordinador o mòbil, l'ansietat pot aparèixer mentre s'esperen interaccions que no 
arriben: ningú ha comentat l'últim missatge enviat. 

Segons Romañach el gran canvi, «el pas del mòbil convencional al mòbil que ho serà tot», comença el 2007, 
amb l'iPhone i la popularització de Facebook, i condueix a una societat en què és fàcil buscar-se una altra vida 
si a un no li agrada la real. «Li explico al meu fill que la clau de l'èxit no pot ser tenir 500 amics a Facebook. 
Que és molt difícil tenir-ne quatre o cinc de debò». «Això serà la societat del coneixement si ho fem bé, però 
ara és la del divertiment», afegeix. Destaca que per primera vegada, nens, adolescents i gent gran 
accedeixen al mateix temps a un element tecnològic, i es mostra molt crític amb el fet que hi hagi nens de 8 
anys amb telèfon i compte a Facebook, encara que això últim no sigui legal. L''smartphone' no té, a la 
pràctica, límits d'edat. Els més petits el saben fer servir de seguida i també els grans que no van arribar a ser 
mai capaços de programar un vídeo. 

Potser el futur està en el cartell que diuen que es veu en alguns bars: 'No tenim wi-fi. Parlin entre vostès'. 
Encara que la veritat és que aquesta crida contra les xarxes socials s'ha donat a conèixer perquè corre per la 
xarxa social Twitter. Publicat per Toni Sust a El Periódico (20-10-2013). 

Pots fer de les tradicions un temps de família? 

Tots Sants. Aquest dia és el que molta gent aprofita per anar als cementiris i 
visitar les tombes del familiars difunts. Aquest costum ja es feia en l’època dels 
romans, però la tradició de fer-ho aquest dia prové del Segle VII: El Papa 
Bonifaci IV va consagrar el Panteó de Roma en honor a la Verge i a Tots els 
Màrtirs (pels Romans el panteó era el temple dedicat a Tots els Déus). A partir 
d’aquell moment, cada any es va oferir una celebració en el seu honor. 

Antigament aquest dia es feien sonar les campanes de totes les esglésies del 
territori per fer saber a tothom que era moment de reclusió per recordar i pregar 
als difunts. 

 Llegir més aquí. 

 

 

http://www.sortirambnens.com/fires-i-festes/festivitats-tradicionals/327-la-castanyada-tot-sants.html
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7 i 18 de novembre, presentació  

Gracias, Finlandia, un llibre de Xavier Melgarejo 
El 7 de novembre al Corte Inglés de Portal de l’Àngel i el 18 de novembre a la 
llibreria Claret –a les 19h en tots dos casos-, tindrà lloc la presentació del llibre 
Gracias, Finlandia, del pedagog vinculat a la FECC, Xavier Melgarejo.  

Totes dues presentacions comptaran amb la participació d’Eva Hannikainen, 
agregada de cultura i premsa de l’Ambaixada de Finlàndia a Espanya; María 
Alasia, editora de Plataforma Editorial, i Xavier Melgarejo, autor del llibre. 

• dia 7 es durà a terme a la Sala Àmbit Cultural del Corte Inglés (Portal de 
l’Àngel, 19-21, 6a planta, Barcelona). A les 19 h. 

• dia 18, a la Sala Pere Casaldàliga de Libreria Claret de la capital catalana 
(Roger de Llúria, 5). A les 19 h. 

 

 

Comunitat Educativa (CE), disponible a la web de la CCAPAC 
Des d’avui mateix, podeu consultar tots els números d’aquest butlletí a la pàgina de la CCAPAC. Els trobareu 
a l’esquerra de la pàgina http://www.escolacristiana.org/ccapac/> Accés restringit>Comunitat Educativa, o 
directament aquí.    

 

Dia a dia de les escoles i les institucions 
Una alumna de Cor de Maria de Valls, primer premi Ciencia en Acción 

L’alumna de 4t d’ESO del col·legi Cor de Maria de Valls, 
Alba Sanabra, ha estat guardonada amb el primer premi 
Ciencia en Acción gràcies al treball Estudi de les malalties 
associades al sistema circulatori, assessorat pel professor 
Pere Compte.  

El que va motivar l’Alba a realitzar aquest treball va ser 
l’interès per conèixer a fons les malalties relacionades amb 
la sang. El treball pretén conèixer el funcionament del 
sistema circulatori i les seves malalties associades. L’estudi 
de l’aparell circulatori (el cor, els vasos sanguinis, la sang, el 
pulmó i el ronyó) ha permès identificar les funcions que 
realitzen i conèixer malalties com l’infart de miocardi o 
l’angina de pit, en el cor; l’arteriosclerosi, la trombosi, les 
varius o la hipertensió, en vasos sanguinis; i l’anèmia, la 
leucèmia o l’hemofília, a la sang. 

El treball compta amb un important nombre de maquetes que permeten explicar de manera amena i 
entenedora, el sistema circulatori. L’Alba ha desenvolupat una maqueta on es veu tot el sistema circulatori 
activat per una bomba controlada electrònicament amb un xip, que dóna l’impuls de la sang simulant les 
fases de sístole i diàstole com si es tractés d’un cor artificial. Es pot veure com circula la sang (aigua amb 
colorant vermell) a través de conductes de diferents diàmetres simulant les artèries, arterioles, capil·lars, 
vènules i venes a través de diversos òrgans. Per entrar més en detall del cor, ha realitzat una segona 
maqueta on es poden observar les diferents parts de l’esmentat òrgan seguint el recorregut de la sang 
mitjançant polsadors elèctrics que il·luminen els diferents elements que el composen. 

El projecte es pot consultar a la pàgina web del Col·legi Cor de Maria de Valls. També es pot veure un vídeo 
sobre la notícia.  

Dos professors del Col·legi Episcopal de Lleida, premi Marià de l'Acadèmia 
Mariana 

El Premi Literari Marià, convocat per l'Acadèmia Mariana de Lleida en honor a la Mare de Déu del Castell de 
Tragó de Noguera, ha estat enguany per als professors del col·legi Episcopal de la capital del Segrià, Carles 
Alsedà i Josep Maria Cots.  

Alsedà va ser guardonat per l’obra Verge Blanca, que es va endur el Premi de l'Ilm. Ajuntament d'Os de 
Balaguer al millor treball poètic en vers adreçat a cantar la Mare de Déu de l'Acadèmia. Josep Maria Cots, per 
la seva banda, va obtenir el premi de l'Ilm. Alcalde de Balaguer al millor treball d'estudi i aprofundiment sobre 

http://www.escolacristiana.org/ccapac/
http://www.escolacristiana.org/vistaCircular/vsMostrarEspai.aspx?ident=25
http://www.cordemariavalls.cat/cienciaenaccion2013/
http://tac12.xiptv.cat/tac-valls/capitol/premiada-a-ciencia-en-accion
http://www.cepiscopal.org/pdf/VergeBlanca.pdf
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la Mare de Déu del Castell i la seva relació amb la història i la població de Tragó de Noguera, per la seva obra 
Mare de Déu del Castell de Tragó de Noguera. 

L’acte de lliurament dels premis va estar presidit pel bisbe Joan, amb el Dr. Francesc Torralba actuant com a 
mantenidor.  

Enguany s'havien presentat al certamen més de 100 treballs, en català i castellà, tant de Catalunya com de la 
resta de l'Estat espanyol, i el nivell ha estat tant alt que el Jurat, a més a més dels premis, va concedir 
menció a d’altres composicions. 

Dos alumnes del col·legi Maria Rosa Molas de Reus, premi a l’Excel·lència 
Acadèmica 

Marina Piñol (4t d’ESO) i Marc Reig (CFGM) han estat seleccionats per rebre el guardó a l’excel·lència 
acadèmica de la ciutat de Reus gràcies a l’extraordinària trajectòria com a alumnes del  col·legi Maria Rosa 
Molas de la ciutat. 

Aquest reconeixement el van rebre alumnes del curs 2012-13 de 4t d’ESO, 2n BAT, CFGM, CFGS i proves PAU 
de la ciutat de Reus. L’acte va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de la capital del Baix Camp el passat 
18 d’octubre. 

Una alumna de Vedruna Palamós, premi CETT 

L’alumna de l’escola Vedruna de Palamós, Raquel Hidalgo, ha obtingut el tercer premi als millors treballs de 
recerca en turisme de Batxillerat 2012-13 que atorga la Fundació Gaspar Espuña-CETT. Benvinguts a Palamós 
i guia turística consisteix en la creació d’una guia turística i proposta d’itineraris genuïns, ampliada amb una 
memòria que supleix la inexistència de guia de turisme sobre Palamós. 

Els premis van ser lliurats el passat 17 d’octubre pel M. H. president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur 
Mas.  

En podeu veure fotos a http://vedrunapalamos.org/fotos.php?album=4 

La Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes rep III Memorial 
Cassià Just 

La Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes de 
Barcelona ha estat guardonada aquest any amb el Memorial 
Cassià Just que atorga la Generalitat de Catalunya. El premi 
reconeix el servei al país, a la pedagogia i a l’espiritualitat 
d’aquest centre educatiu que ha estat pioner en la renovació 
pedagògica i ha obert nous camins en l’educació espiritual. El 
veredicte del jurat també afirma que “el guardó a la Comunitat 
Filipense és un reconeixement de la important tasca que duen a 
terme moltes institucions educatives en la formació integral dels 
alumnes com a persones lliures, responsables i conscients de la 
dimensió espiritual”. 

Segons el veredicte, s’ha valorat especialment “la pràctica 
diària dels exercicis d’interiorització amb l’alumnat com a 

entrada en aquell àmbit del misteri que ajudarà els nois i noies en les seves opcions espirituals; 
l’ensenyament de la cultura religiosa a tot l’alumnat, des de l’especificitat pròpia d’una escola cristiana, com a 
base del respecte entre les persones i el reconeixement de totes les religions com a fonts de saviesa; 
l’arrelament de les germanes filipenses, la majoria de les quals provenen de fora de Catalunya, per tal de fer-
se seus la llengua, la història i els anhels del nostre país, i l’obertura a l’entorn, tot posant casa seva a 
disposició d’iniciatives diverses en l’àmbit cívic, pedagògic i cultural”. 

El guardó del Memorial Cassià Just no té dotació econòmica i consisteix en una obra d'art original d'un autor 
reconegut. El lliurament es farà el proper 26 de novembre en un acte al Palau de la Generalitat. 

L’Escola Nostra Senyora de Lurdes va ser creada el 1880 per Gertrudis Castanyer, fundadora de la 
Congregació de Germanes de Sant Felip Neri, conegudes com les Filipenses. Un orde religiós fundat a 
Catalunya que avui és present a diversos països del continent americà. Catalunya Religió. 

Reconeixement a alumnes del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa  

D’acord amb la valoració feta per EF Education First, el Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa està entre 
els 4 primers centres de Catalunya i en el Top-20 de tot l’estat en nivell d’anglès i 
d’internacionalització. Per fer l’estudi es va avaluar els alumnes de 4t d’ESO amb proves auditives, 
lectores, de gramàtica i vocabulari.  

http://vedrunapalamos.org/fotos.php?album=4
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.0bdfe017f64124de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=261e9015d8617310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=261e9015d8617310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8eb193ddd61a1410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www.escolalurdes.cat/web/
http://www.rfilipenses.com/index.aspx
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La notícia s’ha fet pública aquesta setmana i des de l’escola se’n volen fer ressò, a la vegada que felicitar 
famílies, professors i, especialment, alumnes per haver demostrat que estan al nivell dels millors països 
del món, com Suècia i Dinamarca. 

Un treball del col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka, guardonat al congrés de Joves 
Investigadors 

El treball Fiboseries. Un nombre es diu d’or, però altres són una 
mina, de l’alumne del col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka de 
Barcelona, Marc Ranchall sota la tutoria del professor Oscar 
Coll, ha estat guardonat amb el premi Menció especial del jurat 
a la 26a edició del Congrés de Joves Investigadors.  

L’acta del comissió del Jurat també va dictaminar fer menció 
d’honor a Oscar Coll, juntament amb dos professors més, per 
la seva tasca “en ares del foment de la cultura científica, 
tecnològica i investigadora en l’àmbit de la joventut”. 

El treball ha estat premiat amb una estada al centre 
d’investigació del CSIC i amb 6.000€ i ha estat seleccionat per representar Espanya a la 36a Convocatòria del 
Certamen Europeu de Joves Investigadors, que tindrà lloc a Varsòvia (Polònia) al setembre del 2014. 

L’Escola Pia de Sitges i Nostra Senyora de Barcelona, reconegudes a la XIV 
ión’ edició de ‘Ciencia en Acc

Els passats dies 4,5 i 6 d'octubre es va celebrar a Bilbao la 14a edició del 
concurs Ciencia en Acción, en què van ser reconeguts:  

Estudi de l’activitat solar a partir de l’emissió d’ones de ràdio, de la 
professora Eva Villuendas i l'alumne Sergi González, de l'Escola Pia de 
Sitges. El treball va rebre la Menció d'Honor de l'apartat Adopta una 
Estrella: habla de Astronomía.  

De la mateixa escola, el treball 17 maneres de fer química amb coses de 
casa va ser reconegut amb el Premi Ágora (Xavi Hernández, Sílvia 
Pascual i Josep Corominas). 

D’altra banda, els professors Josep M. Valls i Marta Segura, de l’Escola Pia Nostra Senyora, van va ser 
guardonats amb una Menció Honorífica pel jurat del certamen gràcies a l’estand Ions i Electrons.  

Una alumna de Santa Teresa de Lisieux rep un guardó de mans de Ferran 
Adrià 

A final del curs passat, la llavors alumna de l’escola Santa Teresa de Lisieux de 
Barcelona, Carlota Carbonero, va ser escollida com a finalista pel seu treball de 
recerca al Premi UB – Ferran Adrià amb Gallina Blanca en la quarta edició 
d’aquest premi relacionat amb el fet alimentari i que busca incentivar l’interès 
dels joves estudiants de Batxillerat per aquesta temàtica 

El seu treball, titulat Bons hàbits alimentaris o malbaratament de recursos, es 
planteja en el context de la crisi econòmica actual i el fet que les autoritats 
sanitàries estableixin una distinció entre la data de caducitat i la de preferència 
de consum, ja que molts dels aliments que es retiren del mercat són encara 
reutilitzables. És més, se’n podria fer ús per pal·liar la fam? El treball també 
investiga aquest fet. 

El fet és que la Carlota va ser premiada amb una menció honorífica per aquest treball i el passat 19 de 
setembre va recollir el guardó de mans del cuiner Ferran Adrià, que presidia l’acte juntament amb d’altres 
personalitats. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web aquí. 

Una alumna de l’escola Joan Pelegrí, guanyadora del Premi de Recerca 
Josep M. Pañella i Mora 

L’alumna de 2n de Batxillerat de l’escola Joan Pelegrí durant el curs 2012-2013, Zaira Grave, ha obtingut el 
Premi de recerca Josep M. Pañella i Mora, promogut per la Fundació La Vinya d’acció social, amb el seu Treball 
de Recerca La inserció social dels presos i preses. 

El tema d’estudi és per a què serveixen les presons i si aquestes compleixen els objectius per als han estat 
concebudes. El treball va ser dirigit pel professor de Ciències Socials i Filosofia, Albert Marzà, qui el qualifica 
com “una molt bona reflexió a partir d’un diversificat treball de camp”. 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/lliurament_4a_edicio_premi_fa_2013html
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Maria del Carmen de la Fuente Pérez, directora de la Fundació La Vinya valora que el fet que “hi hagi 
joves, com la Zaira interessats en aquestes temàtiques d’estudi és la garantia que en el futur sempre hi haurà 
gent que treballi per canviar el nostre món i fer-lo un lloc més just per a tothom”. Del treball “s’ha valorat en 
especial el bon plantejament del tema fet per l’autora, el treball de camp realitzat i la reflexió crítica que 
inclou”. 

L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el dia 14 de novembre a les 19h a la Parròquia Mare de Déu de 
Bellvitge (c. Ermita, 65, de L’Hospitalet de Llobregat). 

50è aniversari de l’escola Mare de Déu del Roser – Les Planes 
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Al llarg d’un any, l’escola Mare de Déu del Roser – Les Planes de Barcelona ha 
celebrat el seu cinquantè aniversari. I el passat 7 d’octubre (festa del Roser), 
per tal de cloure els actes de celebració, va celebrar al centre una Eucaristia 
d’Acció de Gràcies, una actuació dels alumnes i un dinar de germanor.  

“A través d’aquestes actes hem volgut celebrar la nostra joia pel camí fet al 
llarg de tot aquest temps dedicat a la formació dels infants”.  

 

Alumnes de Jesuïtes-Sarrià Sant Ignasi, seleccionats per al projecte 
ESTALMAT  

Àfrica Angàs i Andreu de Paco, actualment alumnes de 2n d'ESO del col·legi Jesuïtes-Sarrià Sant Ignasi de 
Barcelona, formen part del grup de 25 alumnes seleccionats per participar al projecte ESTALMAT (Detecció i 
estímul del talent precoç en Matemàtiques), l’objectiu del qual és fomentar l’afició i habilitat especial en 
Matemàtiques de nois i noies que viuen a Catalunya i que han nascut l’any 2000 o l’any 2001. La Federació 
d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya i la Societat Catalana de Matemàtiques són 
algunes de les entitats organitzadores. 

A partir del 19 d'octubre, doncs, i durant tots els dissabtes del període lectiu dels cursos 2013-2014 i 2014-
2015, tots dos alumnes acudiran a les classes que tindran lloc a la Facultat de Matemàtiques i Estadística 
(FME) de la UPC, a Barcelona. 
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