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L’“Escola Cristiana de Catalunya” 
Ara fa un any presentàvem 
aquest logotip com a 
marca comuna per 
identificar el conjunt 
d’escoles que s’apleguen 
en el col·lectiu Escola 
Cristiana de Catalunya i 

 són ubicades.  

que estan adherides a la 
Fundació que porta aquest 
nom (Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya).  

Som un col·lectiu prou divers, amb més de 180 institucions titulars que ho són de 402 escoles arrelades 
als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques de Catalunya, on

Són diverses les institucions i distintes les escoles, que ofereixen accents diferents i distintes propostes 
de servei, amb valors propis i específics en cada cas. Reunim presències de llarga trajectòria que poden 
arribar a acumular més de 300 anys d’història i realitats més recents.  

Escoles grans equipades i especialitzades o escoles petites i d’ambient familiar. Escoles més tradicionals o 
escoles més innovadores, però sempre amb qualitat i obertes a la millora contínua. 

Però, juntament amb aquestes diferències, també fem camí junts des de fa temps i compartim trets 
molt significatius que ens marquen i ens posicionen com a col·lectiu: 

• defensem la llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que comporta l’exercici d’aquesta 
llibertat, 

• defensem el dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies com a expressió del dret 
que llurs fills rebin una educació d’acord amb els seus criteris, 

• volem que la nostra oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense cap mena de 
discriminació; per això defensem el model de concert com una manera de fer efectiu el dret de 
tothom a l’educació en un règim de llibertat, 

• concebem l’escola i l’educació prioritàriament com un servei i, tot i cercar la sostenibilitat de 
les nostres institucions, n’excloem qualsevol afany de lucre, 
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• aportem una identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons l’ensenyament de Jesús, el 
Crist, o reconeixem la inspiració cristiana en el caràcter propi i en el projecte educatiu de l’escola, 

• i, d’acord, amb aquests valors que ens orienten, volem que tots els nostres alumnes tinguin 
autèntiques possibilitat de reeixir a l’escola. 

Per tot plegat, podem afirmar col·lectivament -i amb plena responsabilitat- que estem compromesos amb 
l’educació de qualitat per a tothom. 

 

La campanya “Tria Escola Cristiana” 

També per tot això podem plantejar una campanya de 
comunicació conjunta, i ho fem per segon any consecutiu 
amb aquests objectius: 

Recordar a les famílies el dret que els assisteix a triar l’escola que 
volen per als seus fills. Informar-les de les possibilitats reals que 
tenen d’exercir aquest dret. 

Sensibilitzar de la importància de triar escola, amb criteri. Tot 
recordant que els motius per a l’elecció d’un centre o altre poden 
ser diversos i igualment vàlids d’acord amb els principis i criteris 
de la família.  

Recomanar centrar la “tria” en el col·lectiu de l’Escola Cristiana de 
Catalunya. Un col·lectiu que aporta la confiança del seu compromís 
amb l’educació de qualitat per a tothom, uns trets comuns i, 
alhora, una diversitat d’ofertes concretes per ajustar-se a les 
diferents opcions de les famílies. 

Aquesta campanya ja va començar en les fases preliminars, 
desenvolupades principalment per via online. 

Els mitjans online seguiran tenint un clar protagonisme ja que, a 
més de resultar assequibles, poden connectar millor amb les noves  
generacions de pares i mares que comencen a cercar escola per 
als seus fills. 

A continuació esmentem alguns dels elements de la campanya. 

 

Web  

Un element central de la campanya segueix sent el 
cercador d’escoles : 

www.triaescolacristiana.cat 
 

Juntament amb aquest espai web que vol mantenir la 
seva funcionalitat de cercador clar i ràpid, s’està treballant 
per desenvolupar un espai complementari amb continguts 
sobre l’elecció d’escola per a aquelles famílies que 
necessiten més orientació. 

 

Blog “Escola Cristiana de Catalunya” 

Al portal CatalunyaReligió.cat publiquem el blog “Escola Cristiana de 
Catalunya”, amb notícies del col·lectiu i recollint també les principals 
notícies de les escoles o institucions de les quals cada setmana publiquem en 
aquest butlletí a la secció “Dia a dia...”. 
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Un blog amb 10 vídeos breus que donen pautes per triar la millor escola per 
als fills #TrobaBonaEscola 

En el triple objectiu de la campanya Tria Escola 
Cristiana hi figura sensibilitzar les famílies de 
la importància de triar escola, amb criteri.  

Amb aquesta intenció enguany us proposem un 
nou element de promoció: el vídeo-blog 
#TrobaBonaEscola, amb 10 breus vídeos (de 
menys de 3’) que fan un recorregut per diversos 
criteris fonalmentals a l’hora de triar escola. 
Aquests són els temes dels vídeos:  

01. #TrobaBonaEscola:  
per on començar? 

02. #TrobaBonaEscola,  
amb un bon Projecte Pedagògic! 

03. #TrobaBonaEscola,  
on cada alumne és únic! 

04. #TrobaBonaEscola,  
on “ploguin” les llengües! 

05. #TrobaBonaEscola,  
amb un ús intel.ligent de les TIC 

06. #TrobaBonaEscola,  
que formi en valors! 

07. #TrobaBonaEscola,  
mira’t la web! 

08. #TrobaBonaEscola,  
vés a les Jornades de Portes Obertes! 

09. #TrobaBonaEscola,  
demana una entrevista! 

10. #TrobaBonaEscola,  
#TriaEscolaCristiana! 

Els vídeos proporcionen pautes i elements de 
reflexió que els ajudin al llarg de tot el procés 
d’escollir la millor escola per als seus fills.  

En ells l’escriptor i conferenciant Juanjo 
Fernández s’adreça directament a les famílies, 
amb un llenguatge planer, i des de l’àmbit domèstic d’una llar (que és on les famílies pensaran i xerraran 
sobre aquesta qüestió), amb escenaris, objectes i personatges ben quotidians: la nevera, el passadís, llibres, 
els portàtils de casa, peces de lego, bolígrafs de quatre colors, peluixos... i dos gats! 

Us animem a seguir el blog #TrobaBonaEscola a Catalunya Religió, a mirar i comentar els vídeos i a fer-
los servir, enllaçant-los o insertant-los en les pàgines web oferint així un valor afegit a les famílies 
interessades, ja que el contingut dels vídeos resultarà d’utilitat a totes elles.  

#TrobaBonaEscola, seguint el nostre vídeo-blog!  

 

Twitter “Tria EscolaCristiana” 

 

Dins del diversos comptes de twitter 
que gestiona la Fundació, en tenim 
aquest, @EscolaCristiana, centrat 
en la campanya i en l’activitat de les 
escoles. 

Seguiu-nos! 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 3 

http://catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola
http://www.juanjofernandez.cat/
http://www.juanjofernandez.cat/
http://catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola
http://catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola
https://twitter.com/EscolaCristiana


Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 
 

Ja en sou seguidors? Si teniu o administreu un compte de twitter, feu-vos seguidors d’aquest: 
@EscolaCristiana. 

Mencioneu-nos! 

Us recordem que les accions promocionals que anuncieu des dels comptes de twitter, com les portes obertes 
o d’altres, seran repiulades si feu menció del compte @EscolaCristiana.  

 

Facebook: pàgina de la comunitat “Tria Escola Cristiana” 

Cliqueu “m’agrada” i convideu els amics a fer-ho 

1. Aneu a la pàgina https://www.facebook.com/pages/Tria-
Escola-Cristiana/221440864705842 i cliqueu el botó 
“M’agrada” (fletxa 1). 

2. Si teniu pàgina Facebook cliqueu el missatge “Convida les teves amistats a fer ‘M’agrada’ en 
aquesta pàgina” (fletxa 2). 

1 

3. Envia invitacions a les teves amistats. 

 

 

2 

• Interactueu amb el mur de la pàgina 

A les diferents anotacions trobareu les opcions “M’agrada” (podeu clicar) “Comenta-ho” (on podeu afegir 
els vostres comentaris i enllaços) i “Comparteix” (des de la qual podeu enviar l’anotació a la vostra 
cronologia. 

 

Microtallers per millorar la presència a les xarxes socials de les escoles 
i/o les AMPAs 
Com ja s’ha fet al llarg del primer trimestre, la CCAPAC segueix impulsant microtallers per millorar la 
presència de les AMPAs a les xarxes socials. En tots els casos, es tracta de cursos amb dues opcions 
horàries (de tarda i vespre) per tal que escolliu la que més us convingui. Us recordem altrament que 
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comptem amb el patrocini de l’Editorial Baula, la qual cosa permet ampliar l’oferta i reduir una mica més el 
preu. A continuació us n’oferim la relació completa: 

 

Eines senzilles per fer i penjar webs/blogs usuari iniciat a Internet 
i ordinador 21 de gener 

Crea infografies (per a les xarxes o  treball d’aula) usuari iniciat a Internet 
i ordinador 16 de febrer 

Primeres passes a Facebook  “0”: iniciació 19 de febrer 

Com posar les xarxes socials al servei de 
l’AMPA: facebook i twitter; drets d’us dels 
materials gràfics, bones pràctiques, errors habituals… 
Trucs per dinamitzar i contingut a compartir 

Iniciació 
Doble taller! 

28 de febrer 
(dissabte) 
Especial 4 h 

Eines senzilles per crear materials virals i 
didàctics, a les xarxes socials 

usuari iniciat a Internet 
i ordinador 5 de març 

Aprofitar al màxim Twitter per a escoles o 
AMPAs 

aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
twitter 

9 de març 

Com estalviar temps a les xarxes socials. Gestor 
de xarxes: Hootsuite i Tweetdeck 

aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
xarxes socials 

10 de març 

Treu suc a Facebook per a escoles o AMPAs 
aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
facebook 

12 de març 

 

Organitzada per l’AMPA del col·legi Padre Damián de Barcelona 

Taula rodona: “Solidaritat en família” 
L’AMPA del col·legi Padre Damián Sagrados 
Corazones de Barcelona (Av. de Vallvidrera, 
10), en col·laboració amb el centre, convoca 
el 23 de febrer (20.30h), a la sala d’actes 
de l’escola, la taula rodona Solidaritat en 
Família, que té com a objectiu donar a 
conèixer l'acció social que realitzen algunes 
famílies de l'escola. 

A la taula rodona hi participaran Lola Curt i Carmen Serrano, presidenta i vicepresidenta, respectivament, 
de l’Associació Acoge-me (“Famílies d’acollida, una necessitat social”); Sandra Poudevida, psicòloga de la 
Fundació Pasqual Maragall (“La malaltia de l’Alzheimer i les seves repercussions”); Glòria Garcia, 
responsable de l’ambit de la infància de l’Obra Social Sant Joan de Déu (“La investigació del càncer infantil”), i 
Carme Sala, vicepresidenta de la Fundació Aspasim (“Ajuda a la discapacitat”). 

L’acte és obert a totes les AMPAs de l’escola cristiana i a pares i mares interessats. Per a més informació i per 
confirmar-hi l’assistència, truqueu al 93 203 12 74.  

    

Família i Escola 
L’entorn en què creixen marca expectatives diferents en nens i nenes 

La setmana passada em vaig retrobar amb un amic de l’adolescència que feia molts anys que no veia i, com 
és habitual, vàrem estar parlant del que havíem estat fent durant tots aquests anys. Ell ha tingut una filla i un 
fill, i mentre m’explicava com vivia la parentalitat, la conversa es va anar engrescant i tot de sobte em va dir: 
- Ara que veig a la meva filla de dos anys, entenc millor a les dones! 

Davant d’aquest comentari, no em vaig poder estar de preguntar-li què era el que una nena de dos anys li 
havia ensenyat de “les dones”. Doncs resulta que la seva filla no li demana les coses directament: primer fa 
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efusives mostres d’afecte i després la petició concreta. Li agraden molt les sabates de taló, el color rosa, 
maquillar-se, la roba, etc... D’altra banda, entenia que el seu fill no era com la nena, i em deia:  - Ell és “molt 
nen”, gaudeix jugant amb cotxes, però sobretot amb motos, com jo. El meu amic considerava que aquestes 
preferències sorgien en els seus fills manera natural. 

Llegir més.  

‘Els nens que se senten respectats es disposen a respectar’ 

Llegir aquí.  

 

La Salle-URL 

Escollir estudis universitaris al segle XXI: com es pot orientar els fills 
La Salle-URL i Blanquerna-URL convoquen la 3a edició de les sessions d'orientació universitària per a 
pares sota el títol Escollir estudis universitaris al segle XXI: com es pot orientar els fills.  

La xerrada, que anirà a càrrec de Maria Pilar Torné, de La Salle, i Tolo Moya, de Blanquerna, especialistes 
en orientació universitària, tindrà lloc el 28 de gener (19h) a la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna-URL (Auditori del carrer de Valldonzella, 10-12, Barcelona)  

Cal confirmar l'assistència via web. 

 

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 
M. Helena Tolosa, Educar: 
talents, conflictes, emocions, 
autoestima, etapes, 
comunicació, motivar. Si no 
saps on vas, com sabràs que 
hi has arribat? 

La família és la primera 
educadora dels fills i filles. Les 
famílies evolucionen i canvien: 
tenim nous tipus de famílies, 
però això no canvia el procés 
d’educar fills i filles.  

M’agrada usar la metàfora que compara els fills amb ordinadors, per bé que aclarint que un fill és molt més 
que una màquina i que les relacions en termes educatius mai no són A=B, lineals i causals, sinó que hi ha 
moltes variables que no podem controlar.  
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Dit això, imaginem-nos el nostre fill o filla com un ordinador, com la màquina. Hi ha uns condicionants de 
naixement. Per això, el primer que cal fer és observar molt i molt bé quin tipus d’ordinador ens ha tocat: un 
PC, un portàtil, un notebook, un smarthphone, una tablet.... perquè cada hardware té el seu sistema de 
funcionament i les seves fortaleses. Uns tindran una targeta gràfica més bona, d’altres un sistema de so 
potent, d’altres una resolució de pantalla que els fa més visibles... I cada aparell funciona millor en un medi o 
en unes circumstàncies que en d’altres. 

Però, a banda d’aquest aspecte, qualsevol ordinador necessita, imperativament, que li instal·lin determinats 
programes. Si no és així, per més bo que sigui, si no té un programa instal·lat adequat a les seves capacitats,  
pot ser que vagi sobrat o que vagi curt i ”se’ns pengi”.  

I si no hi posem antivirus, qualsevol pot instal·lar-hi un programa o desconfigurar la feina feta! 

Recordeu la pel·lícula MATRIX? El protagonista, Neo, té una entrada de connector a l’alçada del clatell on 
s’endolla un cable que, alhora, està connectat a l’ordinador central per on entra ràpidament qualsevol 
informació i programa per fer qualsevol activitat. 

Doncs bé, això és una pel·lícula, i la realitat dels nostres fills és que la connexió no és, ni de bon tros, ni tan 
brillant, ni tan eficient, ni tan ràpida per l’entrada d’informació. Però el que sí que és real és que la majoria de 
programes d’hàbits, rutines, funcionament general, normes de convivència i respecte dels nostres fills els 
l’hem d’instal·lar. A més, la configuració base de l’individu ha de tenir un mínim comú, diguem-ne de valors i 
normes (les normes se sostenen en valors), perquè els sistemes operatius dels diferents aparells siguin 
compatibles per interactuar i poder obrir determinades funcions, arxius i programes des de qualsevol 
ordinador. És a dir, ens cal un mínim comú per poder interactuar entre nosaltres com a individus. Naixem 
individus i ens convertim en persones, diuen Mercè Conangle i Josep Soler. 

Podem concloure, doncs, que els pares i mares haurem de triar quins programes podem instal·lar en funció, 
per un costat, del que observem que necessiten els nostres fills i, per l’altre, en funció dels nostres valors per 
facilitar les interaccions amb els altres aparells i el bon funcionament general de l’ordinador. 

El problema sovint rau en el fet que anem a “misses dites”; això és, que els pares reaccionem als fets i les 
actuacions dels nostres fills i filles: el nen no menja de tot, què hem de fer? El nen no dorm, què hem de fer?  
El nen no fa els deures, què hem de fer?. Poc sovint ens plantegem a priori en què i com volem educar els 
nostres fills. Què vol dir educar, doncs?  

Ens preocupem molt de moltes coses, fins i tot algunes de superficials: 

Que sigui bonic i agradable a la vista i que els altres ho vegin i ho valorin. 

Ens preocupem de coses que van amb el pack inicial: el color, la mida, el pes, la forma... el hardware, 
accessoris que no podem triar, sinó que els hem de potenciar i valorar! 

I no ens ocupem de quins softwares, sistema operatiu i programes diversos seran els millors per operar de 
manera general, aprofitar els talents i afavorir la compatibilitat amb els altres. 

Però per fer la tria cal que ens plantegem què és per a nosaltres educar, quins programes hi volem instal·lar: 
si s’adapten al fill que ens ha tocat, si tenen a veure més amb el que com a mare i pare desitjo, o amb la 
realitat del fill o filla que ens ha tocat; si tenen a veure amb el que la societat em dicta que està de moda 
(com el whatsapp, que promou la immediatesa), o m’ocupo d’instal·lar un programa que faciliti la 
comunicació d’ampli espectre i a llarg termini; si l’antivirus o el programa que instal·lo és recomanació 
explícita o és el que corre per la xarxa, o el que hem ven la publicitat, o el que jo he fet recerca i crec que, 
malgrat que no sigui tant vistós i conegut, dóna un servei més ampli i segur; quins programes baixo de la 
xarxa i per quins val la pena pagar (que no vol dir ser estafat!) i assegurar la font. 

Estaria bé preocupar-nos menys i ocupar-nos més, per una educació menys reactiva i més proactiva. I això 
tan sols ho podem fer si tenim dues premisses clares: observar, estar, saber com és el nostre fill i, d’altra 
banda, observar, estar i saber com a societat on som, on volem anar i com hi arribarem.  

I així podrem anar instal·lant un programari que  faciliti l’estada al món. Un món que canvia, ple d’incerteses i 
on no pot faltar un programa essencial davant d’aquesta realitat: l’esperit crític per saber què convé i què no, 
què és ètic i què no, què és humà i què no. 

Ara no tenim totes les respostes i com a pares i mares no podem instal·lar tots els programes que els nostres 
fills  necessitaran d’aquí un anys. No tot depèn de nosaltres. Educar els fills és fer “la millor versió d’ells 
mateixos”, partint d’ells, del que necessiten per allò que són i no del que jo vull o crec necessari en funció del 
meu projecte personal.  

Però amb una bona interfície i compatibilitat amb els altres sabran i podran trobar ells sols on han de 
descarregar-se els futurs programes! I aquí un altre software bàsic. Un que generi autonomia: intel·lectual i 
emocional. 
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Entrevista a Pere Molins, membre de la CCAPAC i president de les AMPAs de l’Escola 
Pia Catalunya 

CATALUNYA RELIGIÓ – Les AMPA hem de trobar estratègies perquè la 
gent hi participi 

El proper mes de març tindrà lloc la VII Assemblea de les Institucions 
Educatives, on hi participen mestres, alumnes, personal de servei i 
d’administració i pares i mares. Durant quatre anys s’ha consolidat el 
Projecte Compartit a través de les línies de treball fixades per l’anterior 
assemblea. Ara toca seguir caminant i albirar un nou pas endavant en el 
Projecte Compartit. Parlem amb Pere Molins, president de la Federació 
d’Ampes de l’Escola Pia de Catalunya*. Té clar que la participació de les 
famílies a l’escola marca la diferència educativa. 

Quin paper juga la Federació d’Ampes dins l’Escola Pia de 
Catalunya? 

Una AMPA té la funció de fer participar les famílies en l’entorn escolar; un 
entorn on s’educa els fills des de la perspectiva d’una educació integral 
que té, per una banda, l’escolarització pròpiament dita, i on els pares no 
poden quedar-hi exclosos. Totes dues parts, escola i família, tenen com a 
objecte l’educació dels alumnes i els fills; s’ha de treballar conjuntament 
perquè això sigui possible; si no es fes, estaríem en una acadèmia. 

Per implicar-hi famílies, com treballa la Federació? 

La Federació es basa en la comunicació dels membres de les juntes de les diferents AMPA. La idea és que els 
presidents de totes les AMPA formin part de l’assemblea de la Federació. Hem creat un doble òrgan, 
assemblea i junta. Fem tres reunions l’any, de les quals dues són juntes i una és assemblea. El que és 
formalment la junta, on estan els presidents d’algunes AMPES, es reuneix també abans d’aquestes tres 
reunions anuals, amb el secretariat i altres persones de l’EPC, formant el que anomenem la ‘comissió de 
projecte compartit’ que es va crear fa vuit anys a partir de la creació també del Projecte Compartit. En 
aquesta comissió es consensuen les línies de treball de les reunions, i es preparen una mica. 

Sentiu que teniu veu dins la Institució educativa? 

Des que existeix la Federació s’han anat trobant elements comuns de participació a l’escola; elements que 
poguessin aglutinar totes les escoles. Des de la federació s’han fet passos importants: fa tres Assemblees de 
les Institucions Educatives els pares van començar a participar-hi, però fa dotze anys es va aprovar el que 
diem col·loquialment el Projecte Compartit, que és la manera com els pares participem en aquest projecte 
d’objectius quadriennals que tots assumim. Ens sentim partícips de la Institució perquè, per exemple, en les 
Assemblees hi ha uns objectius que són a proposta dels equips educatius de l’escola, uns altres que són a 
proposta dels alumnes, i d’altres a proposta nostra, de les famílies de les escoles. Llegir més.  

 

Descomptes per a grups 

La Passió d’Esparreguera 
La Passió, un espectacle que la vila d’Esparreguera 
posa en escena des de fa més de 400 anys, és un 
muntatge d’un valor excepcional, reconegut arreu i 
declarat d’interès nacional.  

Enguany, els organitzadors ofereixen descomptes 
especials per a grups i escoles, així com diversos 
paquets que inclouen visites culturals i àpats en 
restaurants de la vila. 

Enguany, les representacions s’escauran en les 
següents dates:  

• Març: 8, 15, 22, 29 

• Abril: 3, 12, 19, 25* (*de 17h a 
21.45h). 

• Maig: 1 i 3   

Més informació a www.lapassio.net. 
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Dia a dia dels centres i les institucions 
200 anys de l’Escola Pia Sant Antoni de Barcelona 

El proper 24 de gener (10.15h), l’església de l’Escola Pia 
Sant Antoni de Barcelona acollirà la cerimònia inaugural 
dels actes de celebració dels 200 anys del centre, que 
d’aquesta manera dóna el tret de sortida als actes de tan 
destacada efemèride. 

La cerimònia finalitzarà amb un brindis de cava i les 
persones que ho vulguin podran fer una visita guiada per 
les instal·lacions de l'escola. 

L’escola, d’altra banda, va ser l’escollida per fer el pregó 
de la festa major del barri el passat dia 17 de gener. 

Al llarg del curs us informarem de la resta d’activitats que 
es vagin programant per a la celebració d’aquest 
aniversari que ja ha arribat als dos segles. 

 

75 anys del col·legi Claret a Valls 

El Col·legi Claret de Valls va ser fundat pels missioners 
claretians l’any 1939 a l’antic Convent del Carme -per 
tant, celebra enguany el 75è aniversari- i el 1971 es va 
traslladar al seu actual emplaçament, a la Plaça de la 
Creu. 

Actualment és un centre integrat d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària que escolaritza, doncs, infants i 
joves des de la Llar d’Infants fins al final de l’ESO. Compta 
amb uns 730 alumnes i amb 55 professionals entre 
educadors i personal d’administració i serveis, i uns 1100 
pares i mares. 

Fa 75 anys que el col·legi va obrir les portes amb una 
matrícula de 90 alumnes, la qual va pujar ràpidament a 
123, distribuïts en tres graus. Els claretians havien arribat 
a la ciutat l’any anterior, quan el 12 de desembre de 1939 
es va establir a Valls el primer claretià, el P. Julià 
Labastida, per endegar el nou col·legi. 

A partir del curs 1964-65 s'aconsegueix impartir el 
Batxillerat Elemental Reconegut i es fan l'ingrés i els 
quatre cursos de Batxillerat seguits. 

El curs 1971-72 es produeixen importants novetats per a la vida acadèmica: comença el Batxillerat Superior 
Reconegut i l'ensenyament d'alumnat mixt. El curs següent, 1972-73, es trasllada tot el Col·legi a les noves 
instal·lacions de la Plaça de la Creu. 

Durant el curs 1978-79 s'inauguren les noves seccions i el nou edifici de Educació Infantil i s'aconsegueix el 
reconeixement oficial d’Escola Catalana. El febrer de 1983 s'inaugura el Pavelló Poliesportiu Claret, dins el 
recinte del Col·legi, i l'octubre de 1985 es reconeix oficialment el nom de CLARET com a l'únic del col·legi. 

A partir del curs 1985-86, el col·legi incorpora al seu sistema d'ensenyament i gestió els nous llenguatges de 
la informàtica. A l’inici del curs 1998-1999 s’inaugura la Llar d’Infants per completar així els dos cicles 
d’Educació Infantil.  

I setanta-cinc anys després, continua incorporant tot allò que exigeixen els nous temps: escola multilingüe, 
projecte del pla lector, aprenentatges digitals, l’avaluació competencial, projecte oratori, estades 
lingüístiques, teatre musical, campus esportius, campus d’anglès... 

L’octubre passat onze autocars, més de 500 alumnes, mestres i professors, es van traslladar, la vigília de la 
diada del patró del col·legi, a la ciutat de Vic per tal de fer la visita al temple on reposen les despulles de Sant 
Antoni Maria Claret, amb motiu del 75è aniversari del col·legi a Valls.  

 
 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 9 



Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 
 

Jesuïtes Gràcia-Kostka inaugura nous espais d’infantil en el marc d’una 
profunda i ambiciosa transformació educativa 

El col·legi Jesuïtes Gràcia – Kostka està apostant per una profunda 
transformació de l’educació, que és el futur de les persones del 
barri, de la ciutat i del país. Apostar per transformar l’educació és 
apostar per les persones. Aquesta progressiva transformació l’estan 
fent en xarxa les vuit escoles de Jesuïtes Educació de Catalunya 
(http://h2020.fje.edu/)  

El model està centrat en l’objectiu de donar un major protagonisme 
a l’alumne per tal que esdevingui una persona capaç d’afrontar els 
reptes del propi futur en un context de compromís amb la societat 
que l’envolta.  

Aquest procés de canvi l’ha encetat el col·legi amb la Llar d’Infants. És per això que el proper 22 de gener 
(18.30h) el col·legi celebrarà una sessió de presentació d’aquest projecte i de l’acte d’inauguració 
dels nous espais d’infantil.  

L’acte estarà presidit per la Regidora del districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, la 
consellera d’Educació del districte de Gràcia, Berta Clemente, i el director general de Jesuïtes Educació, 
Xavier Aragay.  

Dos alumnes de Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, seleccionats per al programa 
Bojos per la Ciència  

En Rafa Beaus i en Rafel Jaume, alumnes de 1r de 
Batxillerat del col·legi Jesuïtes-Sarrià Sant Ignasi de 
Barcelona, han estat seleccionats per participar al 
programa Bojos per les Noves Tecnologies, una 
proposta de La Salle Campus Barcelona – Universitat 
Ramon Llull. Bojos per les Noves Tecnologies és una 
de les set possibilitats que ofereix el programa marc 
Bojos per la Ciència, creat per la Fundació Catalunya-
La Pedrera per a l’estímul del talent científic entre els 
joves.  

En Rafa Beaus diu: ”El que més m’agrada, a banda de 
l'interès dels temes, és que tots s’aborden de forma 

molt pràctica, a partir d'una petita base teòrica inicial.” 

Per la seva banda, en Rafel Jaume comenta: ”Penso que l’impuls i les ganes de poder participar en un curs 
com aquest em donen la possibilitat de veure i aprendre coses que d’una altra manera no hauria pogut. Estic 
impacient per començar!”. Trobareu informació més detallada dels programes a: enllaç 1 – enllaç 2.   

La Salle Comtal, seleccionada per desenvolupar el pla d’acció Internet 
Segura, tu a tu 

La Salle Comtal ha estat seleccionada com a primer centre de 
Barcelona per desenvolupar el Pla d’Acció “Internet Segura, tu a 
tu”, impartit pels Mossos d’Esquadra, amb la finalitat de 
promoure i col·laborar en la seguretat en l’ús d’Internet, en 
especial per part dels menors i adolescents.  

L’objectiu  de la formació és conscienciar dels problemes i riscos 
que poden generar les xarxes socials, crear hàbits saludables 
en el seu ús i, en últim cas, saber actuar en cas d’una possible 
situació de risc. 

Un grup de catorze alumnes de segon i tercer d’ESO seran 
mediadors del centre i compartiran amb els seus companys i companyes els coneixements que estan rebent. 
Seran així referents, assessors i mediadors per a tots els alumnes del centre. Aquest grup d’alumnes, amb 
molta il·lusió, interès i esperança, està fent realitat el lema d’aquest curs, És a les nostres mans.  

 
L’Adrià , l’Adam i la Carme de 2n ESO, que va fer aquesta formació,  ens diuen: Un grup de nois i noies estem 
rebem formació sobre els perills d’Internet, després nosaltres ho transmetrem als nostres companys d’escola. 
Sona avorrit, oi? Doncs no, no ho és. Els nostres professors són l’Ivan i l’Oscar, Mossos d’Esquadra.  

A l’hora del descans, un grup de Btv els va fer una entrevista: http://www.btv.cat/alacarta/connexio-
barcelona/35829/  
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L’escola Solc Nou guanya el 2n Premi Ètica i Ciència atorgat per la Fundació 
Víctor Grífols 

La Fundació Víctor Grífols va lliurar el passat desembre els Premis 
Ètica i Ciència, destinats a reconèixer els centres educatius que 
fomenten la sensibilitat ética i la reflexió dels alumnes al voltant 
de les qüestions científiques.  

Enguany, l’escola Solc Nou de Barcelona ha guanyat el 2n premi 
Ètica i Ciència amb el projecte Cuidem els nostres avis, dotat 
amb 2.500 euros. 

El projecte s’adreça als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Cures Auxiliars d'Infermeria amb l'objectiu de formar futurs 
professionals en la vessant més ètica i humana de la professió a 
través de la metodologia de l’Aprenentatge Servei. 

El jurat ha valorat la innovació metodològica, l'impacte, la utilització eficient dels recursos i el 
desenvolupament de capacitats dels alumnes.  

L’escola Cor de Maria de Valls participa en el llibre “Smartphones in Science 
Teaching” 

El passat 5 de desembre es va presentar a Berlín el llibre iStage2. Smartphones in 
Science Teaching. El volum, editat en anglès i alemany, ha estat desenvolupat per 25 
professors de 14 països europeus que han cooperat per crear unitats didàctiques que 
es puguin treballar a les aules.  

En la confecció d’aquest llibre, i representant el nostre país, hi han participat el 
professor del Col·legi Cor de Maria de Valls (Tarragona), Pere Compte, designat per 
Ciència en Acció. 

Ciència en Acció al nostre país i Science on Stage a Europa tenen com a objectiu 
apropar la ciència i la tecnologia als joves.  

Aquest llibre vol dotar els docents dels coneixements per fer un salt cap a les noves 
tecnologies, si bé alguns professors no saben potser encara quin ús es pot fer del mòbil 
a l’aula.  

Així doncs, amb aquest material es pretén obrir un ventall de possibilitats al professorat de ciències (biologia, 
naturals, física, matemàtiques, tecnologia). Science on Stage Germany, impulsora del llibre, té la clara 
voluntat d’ajudar alumnes, professors i pares a integrar els smartphones en la pràctica docent. 

Si ets professor, no dubtis a connectar-te a la pàgina web i descarregar-te el llibre en format digital. Part del 
treball desenvolupat al Cor de Maria de Valls es pot consultar al següent enllaç. 

L’escola Pare Manyanet de Reus inaugura el camp de futbol de gespa 
artificial 

El passat 17 de desembre, l’escola Pare Manyanet de Reus, 
tot commemorant l’aniversari de la mort del seu fundador, 
Sant Josep Manyanet, va inaugurar el camp de futbol de 
gespa artificial. L’Arquebisbe de Tarragona, Monsenyor 
Jaume Pujol, en va fer la benedicció juntament amb d’altres 
autoritats: el Pare Jesús Díaz, Superior General de la 
Congregació de les escoles del Pare Manyanet; Gemma 
Soler, representant d’esports de la Generalitat de Catalunya; 
Miquel Domingo, regidor d’Esports, M. Dolors Sardà, 
Regidora d’Ensenyament; Màrius Domingo, Inspector 
d’ensenyament de l’escola; representants de la Federació 
Catalana de Futbol; Felip Pujol, president de l’Associació 
Esportiva Pare Manyanet, i Emilio Gómez, president de 
l’AMPA. 

Va ser una jornada especial que va mobilitzar els 860 alumnes de l’escola i a tots els docents i personal 
d’administració i serveis del centre. La jornada ha estat oberta als pares i mares, exalumnes i amics per tal 
que hi poguessin participar.   

“Les escoles Pare Manyanet seguim la pedagogia del nostre fundador. Som escoles concebudes com una 
família al servei de les famílies, i al mateix temps una llar i una escola; pretenem que la nostra escola 
esdevingui un centre de promoció cultural i social de l’entorn i procurem potenciar totes aquelles activitats 
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extraescolars que afavoreixen l’educació en el temps lliure. Desitgem que tots els membres que formem 
aquesta gran família puguem gaudir d’aquesta nova instal·lació esportiva”. 

‘Construint futur. 50è aniversari del Col·legi Sant Pau’, un nou llibre sobre 
l’escola diocesana a Reus  

Fa cinquanta anys, a Reus, es feia realitat un projecte 
social i educatiu de la mà de l’Arquebisbat: la posada 
en marxa del Col·legi Sant Pau de Reus.  

Des de l’any 2006, aquesta escola forma part de la 
xarxa educativa diocesana, juntament amb cinc 
centres educatius més de l’arxidiòcesi, gestionada per 
la Fundació Sant Fructuós, que impulsa l’acció 
pedagògica, educativa i pastoral de l’Escola. 

Ara s’ha publicat el llibre Construint futur. 50è 
aniversari del Col·legi Sant Pau (Ed. Casals 2014), dels 
autors Xavier Cortés i Teresa Solé Tomàs, que 
pretén mostrar la tasca de moltes persones que, al 
llarg d’aquests 50 anys d’existència, han contribuït 
amb el seu treball i esforç a fer del Col·legi Sant Pau en 
particular, i de les escoles diocesanes en general, un 
referent educatiu a Reus i el Baix Camp. 

 

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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