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“Abans d'opinar, informa-te'n” 

Has vist el vídeo? Ja l’has difós? Hi has fet “m’agrada”? 
Dins la campanya Tria Escola Cristiana, hem publicat 
un vídeo sota el títol Abans d'opinar, informa-te'n, 
especialment adreçat a les persones i famílies que 
potser tenim més lluny i que tal vegada no coneixen 
prou la proposta de les escoles cristianes de 
Catalunya. 

Atesa la manca de mitjans econòmics, la difusió 
d’aquest vídeo requereix l’esforç de tots. Aquests 
propers dies seran crucials per assolir l’èxit de difusió o 
no; per tant, ens permetem d’insistir en la importància 
de difondre l'enllaç del vídeo. 

Publiqueu-lo a totes les pàgines webs possibles i 
a totes les xarxes socials de què disposeu (facebook, twitter, google+, instagram...) i també a través 
dels grups de WhatsApp particulars i de tots els mitjans que se us acudeixin. Demaneu a les famílies i amics 
de l’escola o personals que el vegin i que el difonguin. Encara que no busquin escola, encara que no tinguin 

 els comentaris, especialment si són ofensius o 

m que es pot escampar molt més encara. No parlem d’una 
comunitat educativa de més de 260.000 alumnes? 

 

fills. A través d’ells es pot arribar a persones que sí que hi estiguin interessades. Això és la “viralitat”! 

També podeu animar a fer-hi comentaris positius i a clicar “m’agrada”. Veureu que hi ha qui ens fa la 
campanya en contra, com era d’esperar. No cal contestar tots
fora de to, però sí que estaria bé intensificar els “m’agrada”.  

Ja hem superat les 4.000 visualitzacions, però sabe

Dates de la preinscripció del curs 2015-2016 

 secundària obligatòriaDel 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música 

 al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i 

• Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció 

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són: 

• De l’10 al 17 de març, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i 
educació
i dansa 

• Del 12 al 19 de maig, per
d’arts plàstiques i disseny 

http://www.triaescolacristiana.cat/�
https://www.youtube.com/watch?v=B-akD9uIOgs�
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• Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i 
d’arts plàstiques i disseny 

• Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius 

• Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults, excepte els ensenyaments de 
formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre 

• Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d’adults que 
segueixen el calendari d’aquests ensenyaments 

• De l’1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i 
flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes 

• Del 4 al 15 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències 
en relació a les llars d’infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà 
consultar-los 

• Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no 
més tard de l’11 de març 

En trobareu més informació al web del Departament.  

 

El Vídeo de la setmana: Escola Multilingüe que formi alumnes 
Plurilingües! 
El Vídeo de la setmana (8):#TrobaBonaEscola, vés a les Jornades de Portes 
Obertes! 

 
Setmanes anteriors: 
#TrobaBonaEscola: per on començar? (1) 
#TrobaBonaEscola, amb un bon Projecte Pedagògic! (2) 
#TrobaBonaEscola, on cada alumne és únic! (3) 
#TrobaBonaEscola, on "ploguin" les llengües! (4) 
#TrobaBonaEscola, amb un ús intel·ligent de les TIC (5) 
#TrobaBonaEscola, que formi en valors! (6) 
#TrobaBonaEscola, mira't la web! (7) 
#TrobaBonaEscola, vés a les Jornades de Portes Obertes! (8) 

 
 

Família i Escola 
Entre un 4% i un 8% dels adolescents tenen problemes relacionats amb els 
jocs d’atzar 

Els jocs d’atzar són vistos pels adults com una forma d’entreteniment, i el mateix passa amb els adolescents, 
que també creuen que són una bona forma d’entretenir-se sols o amb els amics. No obstant això, una gran 
proporció de gent jove té problemes relacionats amb l’ús dels jocs d’atzar. 
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http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-ves-jornades-portes-obertes-187312�
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/index.html
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-ves-jornades-portes-obertes-187312
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-ves-jornades-portes-obertes-187312
http://www.catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola/08-01-2015/trobabonaescola-comen-ar-66632
http://www.catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola/15-01-2015/trobabonaescola-amb-un-bon-projecte-pedag-gic-66633
http://www.catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola/22-01-2015/trobabonaescola-cada-alumne-s-nic-66634
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-ploguin-llengues-186155
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-amb-un-us-intelligent-tic-183917
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-formi-en-valors-183918
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-mirat-web-186962
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-ves-jornades-portes-obertes-187312
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Encara que l’ús d’aquesta mena de jocs entre la joventut és un problema encara “menor” a casa nostra, en 
alguns països es considera un problema greu de salut pública i, d’acord amb un estudi realitzat a Suècia, 
aproximadament un 5% dels nois entre 15 i 17 anys juga prou com per ser considerat un jugador patològic o 
problemàtic.  

Llegir aquí.  

Jugar a escacs afavoreix tant les capacitats personals com les socials i 
emocionals 

Llegir aquí.  

La dislèxia pot ser causa de fracàs escolar i de trastorns emocionals 

Llegir aquí.  

 

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. 

 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
Tot un col·legi empès per un nen de sis anys amb càncer (notícia publicada a El 
Periódico) 

Sonen les gralles i balla el gegant. Els nens 
s’ajusten les motxilles i els grans els corden els 
cordons de les vambes. Hi ha un somriure 
nerviós en l’ambient que delata dubtes sobre si 
seran capaços de cobrir els 10 quilòmetres que 
tenen al davant, amb un exigent primer tram de 
pujada fins al castell de Montjuïc. Són prop de 70 
els alumnes, pares i professors de l’escola Cor de 
Maria, de Sant Celoni, els que han anat fins a la 
plaça d’Espanya per iniciar el seu camí a la 
Barcelona Magic Line. En el seu cas, la solidaritat 
amb l’obra social de Sant Joan de Déu té nom 
propi, Aleix, un nen de sis anys, alumne del 
centre, que fa vuit mesos que combat el càncer. 

Eduard Estival explica que van conèixer tard aquesta iniciativa i que han fet el que han pogut pel que fa a la 
recaptació. Han aconseguit 250 euros, però sembla que el més important aquí és, en la mesura del possible, 
que els nens visualitzin la necessitat de donar un cop de mà, encara que sigui amb un fet tan simple i mundà 
com caminar, a les persones que no tenen tanta sort com ells. 

Montserrat Salvanyà és la tieta de l’Aleix i comparteix la felicitat del seu nebot. «Evoluciona bé, som 
optimistes», explica. Els alumnes no són conscients del que significa patir un càncer, però sí que saben el que 

http://www.sindicatdepares.com/2011/12/09/els-adolescents-i-els-jocs-datzar-a-internet/?lang=ca
http://cauartistic.blogspot.com.es/2014/09/chess-for-children-learn-to-use-brain.html
http://www.familiaysalud.es/nos-preocupa-que/que-es-la-dislexia
http://www.escolacristiana.org/ccapac/serveisdeconferencies.htm
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és estar malalt, i és una cosa que, encara que un pugui veure la tele tot el dia, prefereixen evitar. «Els fills, 
per exemple, ho fan pel seu cosí, sense entrar gaire en detalls sobre si està millor o pitjor», diu la Montserrat, 
que admet que té els seus dubtes sobre si tots seran capaços de travessar la meta dels 10.000 metres. 

L’EMPENTA / En qualsevol cas, disposen de «cotxets, esquenes i espatlles», i encara que els costi més del 
previst, el record del seu amic, cosí o nebot Aleix segur que els donarà l’empenta necessària. Es fan les fotos 
de rigor, fan un parell de crits i comencen a caminar quan l’speaker, l’actor Raúl Llopart, molt ocurrent, els 
dóna la sortida. Les gralles marquen el pas. ¿Aguantaran els 10 quilòmetres? 

L’escola Solc Nou celebra la una nova campanya de donació de sang 

Sota el lema El meu cor no batega sense 
tu, l’escola Solc Nou celebra la vuitena campanya 
de donació de sang en col·laboració amb el Banc de 
Sang i Teixits.  

barri.   

El proper 17 de març, doncs, durant tot el dia hi 
haurà un punt de donació en el recinte de l’escola. 

Es tracta d’un projecte d’Aprenentatge-Servei on 
els alumnes del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, 
a partir d’una necessitat de la societat (millora de 
la consciència social i  augment de les donacions de 
sang)  realitzen aprenentatges propis del 
currículum del cicle formatiu relacionats amb 
l’àmbit  medico-científic, de la comunicació i del 
treball en valors.  

El servei que desenvolupen es concreta en una 
campanya de promoció, sensibilització i  de donació 
de sang adreçada als alumnes, les famílies i el 

 

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://www.catalunyareligio.cat/

