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Dissabte, 25 d’abril, a Vic 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 
El proper 25 d’abril, el col·legi Escorial – Santa Joaquima Vedruna de Vic acollirà un nou curs per a dirigents 
d’AMPAs, l’objectiu del qual és, entre d’altres, reflexionar sobre el paper de les AMPAs i donar a conèixer els 
elements bàsics per a una gestió de qualitat, a banda d’intercanviar experiències i reflexionar sobre les 

s de la Junta Directiva de la 

cripció a través 
el formulari que trobareu a http://bit.ly/1zkOLBD

activitats i estratègies més habituals de les AMPAs. 

El programa comptarà amb la participació del pedagog, escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, que 
parlarà del funcionament de les AMPAs i com millorar-lo, així com dels membre
CCAPAC, que abordaran el tema Actualitat de les AMPAs i serveis de la CCAPAC. 

El curs és gratuït per als membres de les AMPAs associades a la CCAPAC. Cal sol·licitar la ins
d . Més informació a http://bit.ly/1b0b5L9.  

 

10 de maig a Mataró 

1a Trobada AMPAs en 

onar relleu al 

r el millor de nosaltres i acollir obertament allò 
illors.   

Com ho fa

lació amb les AMPAs per 

ssociacions, l'ajut i el 

Xarxa 
Tal com vàrem exposar en la presentació del curs el passat mes d’octubre, 
un dels plans de treball de la CCAPAC ha estat identificar les bones 
pràctiques o experiències reeixides de les AMPAs federades a la CCAPAC 
arreu del territori -que en són moltes!- amb la intenció de d
seu treball i esperonar les altres AMPAs a dur-les a terme.   

Des de la CCAPAC aquest projecte neix amb la intenció de compartir, 
entenent-ho com a dona
que ens pot fer m

rem?:  

 donant visibilitat a aquest bon treball promovent i 
creant espais d’interre
compartir experiències; 

 determinant les dificultats de les AMPAs en 
l'assoliment dels seus objectius i facilitar, mitjançant 
el cooperativisme de les A
suport per trobar solucions; 

http://www.triaescolacristiana.cat/�
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 fent un reconeixement a la feina desenvolupada per les AMPAs; tant des de la vessant 
quotidiana, com específica de cada projecte participatiu; 

rojectes innovadors i la capacitat organitzativa dels seus autors compartint la 
ticipatives a la 

el voluntariat en família, la 

.  

a les 13 h., a l’escola Maristes Valldemia, de Mataró (c./ La Riera, 124-182) i en 

ïta per a les AMPAs federades a la CCAPAC però és imprescindible confirmar 
l’assistència a través d’un aplicatiu que trobareu aviat a la pàgina web de la CCAPAC 

 reunint AMPAs sense cap relació aparent per compartir projectes comuns que desenvolupen als 
seus àmbits respectius; 

 destacant aquells p
seva experiència i, oferir la possibilitat de presentar aquestes noves propostes par
resta d'AMPAs; 

 enfortint la col·laboració entre les AMPAs i creant vincles de participació conjunta. 

Entre aquestes bones pràctiques hem detectat diversos centres d’interès com són 
socialització de llibres de text, les iniciatives solidàries, l’acompanyament de famílies nouvingudes, els 
programes de promoció de la lectura, les dinamitzacions de les assemblees, etc

Iniciem doncs el projecte AMPAS EN XARXA, presentant el treball que desenvolupen de forma reeixida una 
bona colla d’AMPAs en relació a la socialització i el reciclatge de llibres.  

Heu pensat alguna vegada en els valors i beneficis associats a aquest projecte: estalvi econòmic, solidaritat, 
ecologia, sostenibilitat,...? Coneixeu el programa però no sabeu com gestionar-lo des de la vostra AMPA?  

Aprofiteu doncs l’experiència d’aquestes AMPAs i veniu a escoltar-les. Reserveu-vos ja la data: diumenge, 
10 de maig, de les 10 
el marc d’una trobada familiar i festiva atesa la participació, que tindrà lloc, d’un bon nombre de 
colles geganteres.  

L’assistència és gratu

www.ampas.cat  

 

Calendari escolar per al curs 2015-16 
Inici i final de les classes 

14 de setembre de 2015: segon cicle d'educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà.  

5: ensenyaments de formació instrumental, català i castellà de 
mes.  

a Santa: del 19 al 28 de març de 2016.  

: s'estableixen 4 dies de lliure disposició. 

No més tard del 21 de setembre de 2015: cicles formatius de grau superior i centres de formació 
d'adults. 

No més tard del 28 de setembre de 201
formació d'adults i escoles oficials d'idio

Final de les classes: 21 de juny de 2016.  

Períodes de vacances  

Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016.  

Setman

Dies de lliure disposició

 

Família i Escola 
t

nvolupament de l’organisme, 

t inferiors 
i la 

Practicar espor  en l’adolescència redueix el risc d’addiccions 

Practicar qualsevol esport és bo per a tothom, però en el cas dels adolescents 
encara més, ja que estan vivint una etapa de grans canvis físics i emocionals. 
Exercitar-se en l’esport no només contribueix al dese
sinó que està comprovat que preveu hàbits perjudicials com el consum de tabac, 
l’alcohol i, fins i tot, altres substàncies més nocives. 

Quan arriba el dia en què li ofereixin al teu fill un cigarret, una copa o un porro, és 
imprescindible que tingui les idees clares. Sens dubte, també ajuda el fet de no 
freqüentar els ambients que promouen aquestes pràctiques. Si l’ocasió fa el lladre, 
com diu la dita, limitar les oportunitats de freqüentar aquests ambients és també 
una bona opció. Segons les estadístiques, els nois i noies que solen dedicar gran part 
del seu temps lliure a l’esport presenten índexs de consum significativamen
de les tres drogues més consumides en la nostra societat –el tabac, l’alcohol 
marihuana– respecte dels joves més sedentaris. (http://bit.ly/1vZHBkW)  
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L’educació en el lleure és un bon complement a la nostra tasca educativa 

Les famílies tendim a sobreprotegir els postres fills, la qual cosa els fa menys autònoms en moments 
emocionalment difícils. Probablement l’esplai o l’escoltisme són una de les poques ofertes educatives 

er rigoroses on es potenciaran sobretot l’autonomia individual, les relacions que afavoriran una xarxa social p
a cadascú, la seguretat que confereix una estabilitat emocional. Llegir més a http://bit.ly/1DnBvQB.   

El 65% dels nens menors de 14 anys participen en grups de Whatsapp 

legir a http://bit.ly/NQEyv1L . 

 

AMPAs, feu-vos presents a les xarxes 

 

mb més 
immediatesa, de les accions que empreneu des de les AMPAS. Per això, a banda de les pàgines d’aquest 

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

 a Twitter les vostres iniciatives tot mencionant el compte @FEACFECC o empreu l’etiqueta 
AC, us repiularem per tal de difondre entre els nostres seguidors i la resta d’AMPAs la feina que 

esenvolupeu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
o

 

 

C
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 a

Comunitat Educativa -que sempr

@FEACFECC #CCAPAC 

Des d’ara, si piuleu
#CCAP
d

 

Dia a dia dels centres i les AMPAs 
12s Trobada d’AMPAs Manyanetianes al col·legi Sant Lluís de Begues 

El passat 7 de març, els representants de les AMPA de 
les escoles Manyanet es van aplegar al col·legi Sant 
Lluís Bosch -escola Manyanet- de Begues en un acte 
que va arrencar amb una visita a les instal·lacions de 

famílies de l'escola 

escola diferent del col·lectiu. Els assistents vénen de les escoles Manyanet de Santa Maria de Blanes, de San 

l'escola i els llocs més emblemàtics del poble de 
Begues.  

A la tarda va tenir lloc una intensa i profitosa sessió en 
què, a més de posar en comú realitats i preocupacions 
actuals, es va constatar el potencial quant a 
centralització de serveis, com ara les assegurances 
d'orfandat. A més, es va avançar en algunes idees i 
projectes com a col·lectiu de 
Manyanetiana, tot presentant i analitzant noves 
iniciatives per a un futur proper.   

Aquesta ha estat la 12a trobada de les AMPAs de les escoles Manyanet, que se celebren anualment en una 
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Ramon de Vilafranca del Penedès, de Sant Lluís Bosch de Begues, de Pare Manyanet de Reus, de Pare 
Manyanet d'Alcobendas (Madrid), de Sant Miquel de Molins de Rei, de Pare Manyanet de Les Corts (Barcelona) 

Celebrada l’Assemblea Ordinària i plenari de presidents de FAPAMAC 2015 

ares dels col·legis Maristes de 

s 

ir 

 director de la Fundació 

da es va cloure amb un dinar de germanor i amb 

’Arquebisbat de Barcelona premia 
nombrosos alumnes de l’Escola Cristiana 

 

s

i de Jesús Maria i Josep de Sant Andreu (Barcelona).  

El passat 7 de març Es va celebrar l’Assemblea 
Anual Ordinària i el Plenari de Presidents d’AMPAs 
de la FAPAMAC, Federació d’Associacions de 
Mares i P
Catalunya. 

L’Assemblea va ser acollida enguany de forma 
itinerant pel Col·legi Maristes Valldemia de Mataró, 
i el format va ser de jornada lúdico-lectiva per al
membres de les Juntes i de les seves famílies.  

El dia va començar amb un cafè d’acollida a 
l’arribada al col·legi, previ a la pregària a la bonica 
capella de l’escola. Una visita guiada pel President 
de l’AMPA, Francesc Casamitjana, va preced
l’Assemblea i Plenari a la biblioteca de l’escola.  

L’Assemblea va comptar enguany amb la presència convidada del President de la CCAPAC, Josep Maria 
Romagosa; el director del centre, Joan Pratdepadua; l’assessor de la Junta i
Champagnat, Llorenç Claramunt, i Albert Alegre, president d’aquesta Federació. 

“La jornada de treball va ser intensa i profitosa i, en acabar, va donar pas a la conferència Amb R de 
respecte, a càrrec de Juanjo Fernández. Finalment, la jorna
la satisfacció dels assistents pels resultats de la trobada”.  

El concurs La meva família que convoca l

N
o
m
b
r
o
s
o
s
 
a
l
u
m
n
e

Nombrosos alumnes de l’Escola Cristiana han estat reconeguts en les diverses categories de la primera edició 
del concurs La meva família, convocat per l’Arquebisbat de Barcelona i en el que la FECC va assumir-
ne la secretaria tècnica.  

El lliurament de premis es va celebrar en una sala de l’Arquebisbat, en un acte presidit pel Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach. 

La relació de guardonats és la que segueix: 

Categoria de 4 i 5 anys de dibuixos relacionats amb la família 

Santiago Seda (del col·legi Pare Manyanet de la Travessera de les Corts de Barcelona, primer premi), 
Sergi Camacho (del col·legi Jesús Maria i Josep de Sant Andreu, Barcelona, segon premi) i Clara Alcover 
(centre d’estudis Gresol de Terrassa, tercer premi). 

Categoria de 6 i 7 anys de dibuixos i frases curtes centrats en el tema La família i jo compartim 

Roger Torrents (del col·legi Sant Miquel de Barcelona –a la foto-, primer premi), Nerea de la Hoz (del 
col·legi Sagrada Família de Sabadell, segon premi) i Mònica Gregorio (del col·legi Jesús Maria i Josep de 
Sant Andreu, Barcelona, tercer premi).  
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Categoria de 8 i 9 anys de dibuixos i redaccions breus centrats en el tema La família i jo compartim 

Sílvia Botifoll (del centre d’estudis Gresol de Terrassa, primer premi), Saray Flores (de la catequesi de la 
Parròquia de Sant Ramon Nonat, de L’Hospitalet de Llobregat, segon premi) i Mireia Font (del col·legi 
Pare Manyanet de la Travessera de les Corts, Barcelona, tercer premi). 

Categoria de 10 a 12 anys de redaccions d’unes 100 paraules centrades en el tema La família i jo compartim 
la fe 

Francisco Pino (de l’escola Betània de Cornellà de Llobregat, primer premi), Helena Teixidor (del col·legi 

gat, tercer premi). 
Sagrada Família de Sabadell, segon premi) i Fabian Benecke (de l’escola Betània de Cornellà de 
Llobre

Categoria de 13 a 16 anys de redaccions d’unes 260 paraules centrades en el tema La família i jo compartim 
la fe 

Marina Gil (del col·legi Jesús Maria i Josep de Sant Andreu, Barcelona, primer premi), Júlia Bort (del 

p de Sant Andreu, Barcelona, tercer premi). 
col·legi Jesús Maria i Josep de Sant Andreu, Barcelona, segon premi) i Marc Pera (del col·legi Jesús Maria 
i Jose

Categoria de 16 a 18 anys de redaccions d’unes 500 paraules centrades en el tema El paper de la família en 
la societat 

Pol Requena (del centre d’estudis Gresol de Terrassa, primer premi), Cristina Portero (del centre d’estudis 

90 anys. Una llarga trajectòria iniciada 
lites 
arç 

 el nou 

itularitat a la 
gi passa a for

“El passat 19 de març vam celebrar amb els alumnes un dels actes 

tronat, qui va explicar la trajectòria del centre d’una forma amena i emotiva. 

e Seleccions Autonòmiques Mini de Bàsquet que va tenir lloc a 

 

Gresol de Terrassa, segon premi), i Robert Ramirez (del centre d’estudis Gresol de Terrassa, tercer 
premi). 

El col·legi Sant Josep celebra els 90 anys de presència al poble de Navàs 

per les germanes Carme
Missioneres Descalces un 19 de m
del 1925 amb la inauguració del 
convent i del col·legi Sant Josep. Tota 
una colla de navassencs d’aquella 
època havien anat a buscar les 
germanes per cobrir dues necessitats 
del poble: l’ensenyament dels més 
petits i l’atenció dels malalts.  

A mitjan anys 60 hi ha un moment de 
fort creixement demogràfic i es 
construeix el nou convent i
col·legi amb residència. També es fa 
un pas més en l’oferta educativa, ja es 
prepararen les noies per al Batxillerat, 
cosa poc habitual llavors. 

Amb el nou mil·leni, les germanes 
passen la direcció a mans de seglars i 
el 2004 en traspassen la t

Fundació Escola Diocesana de Navàs, de manera que el col·le
educativa per al poble. 

mar part d’una potent oferta 

centrals d’aquest esdeveniment amb la 
presència de Josep M. Badia i Masgrau, ampli coneixedor de la història del poble, exprofessor del col·legi i 
actual membre del pa
Seguidament, en senyal d’agraïment, es va fer un homenatge a les germanes per l’estima i dedicació 
incondicional que han dedicat a l’escola durant tant de temps. Vam cloure la festa amb una caminada al 
castell de Balsareny i jocs i tallers per als més petits”, expliquen des de la direcció. 

Una alumna de FEDAC Santa Coloma, guanyadora del campionat d’Espanya 
de minibàsquet amb Catalunya 

L’alumna de 6è de Cicle Superior de l’escola FEDAC-Santa Coloma de Gramenet, Jana 
Serrano Ges, s’ha proclamat campiona d’Espanya de minibàsquet amb la selecció de 
Catalunya en el Campionat d
Sant Fernando entre el 28 de març i l’1 d’abril. 

Des de l’AMPA de l’escola volen felicitar els seus pares, Jesús i Eva, que han acompanyat i 
animat la Jana des dels seus primers passos en la Gramenet BC. 
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Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

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

.cat
 

www.catalunyareligio  

 

 

 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca�

