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“Concertada, també” 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
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• AMPAs, feu-vos presents a les xarxes 
• Vídeo “Abans d'opinar, informa-te'n”: Segueix difonent-lo, la campanya continua! 
• Família i Escola 
• Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferències CCA
• EL PERIÓDICO / Diari ARA – Carta al director: 
• Dia a dia dels centres i les institucions 
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AMPAs, feu-vos presents a les xarxes 

d’aquest 
e tindreu a la vostra disposició-, podeu fer ús de les xarxes socials. 

ularem per tal de difondre entre els nostres seguidors i la resta d’AMPAs la feina que 
envolupeu.     
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Com bé sabeu, aquest butlletí va néixer no sols amb la voluntat de servir a cadascuna de les Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes adherides a la CCAPAC, sinó també de difondre les activitats que, amb voluntat i 
entrega, organitzeu periòdicament. Volem, doncs, que ens feu coneixedors més sovint, i amb més 
immediatesa, de les accions que empreneu des de les AMPAS. Per això, a banda de les pàgines 
Comunitat Educativa -que sempr

@FEACFECC #CCAPAC 

Des d’ara, si piuleu a Twitter les vostres iniciatives tot mencionant el compte @FEACFECC o empreu l’etiqueta 
#CCAPAC, us repi
des

http://www.triaescolacristiana.cat/�
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Vídeo “Abans d'opinar, informa-te'n”  : Segueix difonent-lo, la campanya
continua! 

El vídeo 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, es pot visualitzar a través del Canal 
Youtube Tria Escola Cristiana o del Facebook 
Tria Escola Cristiana. 

Com que la campanya continua per a Batxillerat i 
cicles, es pot seguir difonent l'enllaç del vídeo. 

Publiqueu-lo a totes les pàgines webs 
possibles i a totes les xarxes socials de què 

WhatsApp i dels mitjans que se us acudeixin. 

que no busquin 
escola, encara que no tinguin fills. A través d’ells es pot arribar a persones que sí que hi estan interessades. 
Això és la “viralitat”! 

da com si no, val la pena que en col·laboreu en la difusió. 

 
 

disposeu (facebook, twitter, google+, 
instagram...), així com a través dels grups de 

Demaneu a les famílies i amics de l’escola o personals que el vegin i que el difonguin. Encara 

Tant si el vídeo us agra

Família i Escola 
Els problemes de percepció visual poden causar un baix rendiment escolar 

La mala ortografía, la baja velocidad o comprensión lectora y la dificultad a la hora de copiar o memorizar 
n esconder problemas de percepción y eficacia visual. La nueva Área de Terapia Visual del IMO 

trabaja la creación de conexiones neurológicas para reducir estos síntomas, potenciando las habilidades 
textos puede

visuales afectadas y mejorando el rendimiento mediante ejercicios personalizados. 

Llegir més. 

Donar una paga als fulls per contribuir en les tasques domèstiques pot ser 
contraproduent 

La família té la funció d'ensenyar tota una sèrie d'hàbits i conductes relacionades amb tenir cura d'un mateix, 
dels altres i de l'entorn. Aquests hàbits i conductes es concreten d'una o altra manera en funció de la 

. ideologia de cada família i del tipus predominant de relacions emocionals que estableixen

Llegir més.  

Hi ha pàgines web que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia 

Des de fa uns anys ha aparegut un nou factor de risc relacionat amb el desenvolupament i manteniment dels 
trastorns de la conducta alimentària: l'apologia a la xarxa de l'anorèxia i la bulímia. Aquesta apologia consta 

eb en les que es presenten l'anorèxia i la bulímia no com a malalties mentals, sinó com  a "estils 
de vida". L'anorèxia i la bulímia són anomenades com si es tractessin de dues noies amigues, Ana (Anorèxia) i 
de pàgines w

Mia (Bulímia).  

Llegir més.  

Les locions i els xampús contra els polls no són aconsellables com a 
tractament preventiu 

l 
infes

ue s'haurà de repetir el 
tractament diverses vegades per tal de matar els polls que van sortint dels ous. 

ell. 

r el cap amb xampú. 

E tractament és només per a després d'una infectació. Mai per a una prevenció. Una vegada produïda la 
tació, cal: 

 Adquirir en una farmàcia una loció antiparasitària a base de piretrines. Cal seguir estrictament 
les instruccions dels diferents productes comercialitzats, atès q

 Mullar els cabells amb la loció. No estalviar-ne a la zona de darrere de les orelles i al clat
Millor no cobrir el cap, però si es fa, fer-ho amb una gorra de plàstic. 

 Després del temps esmentat en les instruccions del producte, renta

https://www.youtube.com/watch?v=B-akD9uIOgs�
https://www.youtube.com/watch?v=B-akD9uIOgs
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 Esbandir el cap amb aigua i vinagre (la proporció és d'una part de vinagre per dues d’aigua). 

 Treure les llémenes (ous) amb la mà o amb l'ajuda d'una pinta. 

El tractament s'ha de repetir 10 dies més tard i 20 dies després, per seguretat. 

 No oblidar de submergir en la loció pediculicida els objectes relacionats amb els cabells (pintes, 

 

raspalls, passadors, ornaments, etc.). 

Llegir més. 

 

Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Pares i mares amb necess C itat de formar-se: catàleg conferències CCAPA
2014-15 

 en els disgustos o evitar les frustracions?; activitats 
emps a casa?; premiar o castigar?; que 

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

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
extraescolars o passar el t
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? 

 sobre aquests temes 
educatius i molts més. 

 

Hem llegit... 

EL PERIÓDICO / Diari ARA – Carta al director: “Concertada, també” 
Maria del Mar Marquès (Montgat)  

Fa uns anys vaig decidir escolaritzar els meus fills al col·legi Sagrada Família del Masnou, escola amb una 
tasca educativa avalada per cent anys d’història. Ha passat per diferents etapes, de dues línies a una i ara ha 
perdut el concert d’edat infantil. No entenc que l’Administració no recolzi una escola que durant tants anys ha 
treballat per a l’educació dels nostres nens i joves i que dóna una bona formació acadèmica.  

Cal defensar l’escola pública, però sense menystenir l’escola concertada, i encara menys una com aquesta: 
 valors. A les famílies que ara han de decidir a 
que tinguin present aquesta opció o una altra de 

 

integradora, amb un treball sòlid de transmissió de cultura i
quina escola portaran els seus fills i filles, m’agradaria dir-los 
similar. Estic convençuda que no se’n penediran. 

Dia a dia dels centres i le
21a Mostra de Música Instr oves de Jesuïtes Gràcia 
– Col·legi Kostka 

Mostra de Música 

rme, caldran més de 10 

  

s institucions 
umental per a Infants i J

Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka de Barcelona organitza el proper 
dissabte, dia 21 de març de 2015, la 21a 
Instrumental per a Infants i Joves.  

L’objectiu és fomentar i difondre les activitats musicals dels joves del 
nostre país, donant a conèixer la feina que cadascun d’ells fa dia a 
dia a través de les escoles de música de casa nostra.  

Aquest any s’hi han inscrit més de 600 músics d’arreu de Catalunya 
agrupats en 100 actuacions; per dur-les a te
hores de música que es desenvoluparan de 2/4 de 10 a les 2 de la 

tarda i de 2/4 de 4 a les 8 del vespre a l’Auditori Edifici Pompeu (Riera Can Toda, 29-31).  

Els músics vénen de 18 escoles de música de Catalunya i aquest any, a partir de les 8 del vespre, hi haurà 
una actuació conjunta de cinc escoles de música que interpretaran l’obra La Bamba.
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Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka va iniciar fa 20 anys l’experiència p
Instrumental no competitiva per a infants i joves amb l’objectiu de facilitar qu

edagògica de la Mostra de Música 
e poguessin viure l’experiència 

d’actuar davant un públic nombrós, superar les emocions i tensions que això genera i compartir el domini de 
l’instrument amb altres joves. Trobareu el programa detallat d’aquesta edició aquí. 

 

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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