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Als pares i mares de l’Escola Cristiana de Catalunya  

Declaració de la CCAPAC davant les eleccions municipals del 24 de maig
Tenim a tocar unes eleccions municipals. Els Ajuntaments tenen limitades competències en matèria educativa 
-amb l’excepció de l’Ajuntament de Barcelona, que, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, té funcions 
d’administra

 

ció educativa-, però això no treu que les actuacions municipals no puguin influir en el dia a dia de 

tes extracurriculars o extraescolars dels infants.  Aspirem que aquest tracte es faci en termes 

 i 

à prestant un servei de primer ordre. No podem 

vots són la força política per defensar el model de 
cietat que volem, i l’escola n’és element fonamental. 

l’educació. 

No és la nostra funció demanar el vot per a ningú, però sí que creiem que és missió de la CCAPAC fer notar la 
importància d’elegir unes o altres opcions en relació a allò que defensem: el respecte als drets dels pares en 
l’educació, la lliure elecció d’escola, el respecte al pluralisme escolar o, fins i tot, la manera com s’aborden 
certs aspec
d’igualtat. 

Val a dir que, estudiats els programes electorals de les principals formacions, és remarcable l’ambigüitat amb 
què es tracten els aspectes susdits, tret d’alguna formació que destaca pel seu rebuig a l’ensenyament 
concertat afirmant que “... es manté una dualització de les xarxes de centres educatius de titularitat pública
concertada amb un sotmetiment de l’educació a les demandes del mercat i a interessos privats i religiosos.” 

Fa temps que tenim la sensació que es tornen a desenterrar vells discursos obsolets -d’oposició entre escola 
pública i concertada- que consideràvem ja superats i propis d’altres èpoques. Des del màxim respecte a 
l’escola pública, defensem el paper de l’escola concertada i, en concret, de l’escola cristiana al sistema 
educatiu del nostre país, al qual ha prestat, presta i seguir
acceptar, doncs, la discriminació a què sovint se la sotmet. 

En aquest sentit, fem una crida a conèixer el tarannà dels partits i dels candidats envers l’escola concertada i 
a tenir-ho ben present en l’elecció de diumenge. Els 
so

 

Volen distreure, dividir, crispar... fer mal! 
Els esdeveniments de les últimes setmanes ens obliguen a denunciar un cop més la politització i la 
judicialització d’aspectes importants de la nostra activitat educativa, com ho és el règim lingüístic 

uen 
algunes escoles a usar, en determinades aules, el castellà com a llengua vehicular en un 25% del temps. 

de les nostres aules. 

La setmana passada es van succeir dos fet formalment independents, però que són fruit de les mateixes 
maniobres i interessos: d’una banda, un recurs del govern de l’Estat contra la no determinació per part de la 
Generalitat de percentatges mínims d’ús del castellà a l’escola i contra la resolució de preinscripció i 
matrícula; i, de l’altra, unes sentències del Tribunal Suprem que en ratifiquen algunes de prèvies que oblig

http://www.triaescolacristiana.cat/�
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Es tracta de laminar l’autonomia de Catalunya i la dels propis centres educatius i atacar un model educatiu 
que gaudeix d’un amplíssim consens social i polític a Catalunya, com és públic i notori. 

L’Escola Cristina de Catalunya ja ha rebutjat i deplorat públicament aquestes actuacions a través del 
comunicat conjunt d’entitats representatives de titulars d’escoles concertades, signat per l’APSEC, i 
del comunicat conjunt de la majoria de federacions d’AMPAs de centres públics i privats de 
Catalunya, signat per la CCAPAC. 

El mal d’aquestes actuacions i atacs no està només en els efectes que aconsegueixen, sovint ben minsos, sinó 
en tot allò que porten aparellat: el germen de divisió que ens volen inocular -però que, sortosament, ara per 
ara no està arrelant-, i la distracció que produeix pel que fa a allò que és important en l’educació i que hauria 
d’estar concentrant tots els nostres esforços. 

No només hem de rebutjar aquestes pretensions, sinó que cal denunciar aquelles que, per espuris 
interessos, defugen el consens i fan mal a l’educació.  

 

Celebrada a Mataró la primera trobada Ampas en Xarxa 
El passat 10 de maig va tenir lloc la primera 
trobada AMPAs en xarxa, convocada per la 
CCAPAC i acollida per l’escola i l’AMPA Maristes 
Valldemia de Mataró. 

La campanya té com objectiu apropar i compartir 
experiències entre AMPAs d’àmbit local arreu del 
territori. En aquesta ocasió, el fil conductor de la 
trobada va ser Reciclatge i socialització de 
llibres, que desperta gran interès entre les 
AMPAs. La jornada, en diumenge, estava pensada 
com una festa familiar en què els membres 
d’AMPAs participants trobessin animació a l’escola 
d’acollida. (Veure’n més fotos) 

La jornada va arrencar a les 10.00 h del matí i l’arribada dels participants va ser progresiva però molt 
puntual. En arribar, i mentre els participants s’anaven presentant, es va oferir un cafè per  esmorzar. 

La primera activitat va ser una emotiva pregària a la bonica capella de l’escola, celebrada per José Luis 
Lahoz, membre del claustre de l’escola i animador FEAC fe, orientada als fills i les famílies. A la cloenda va 
rebre la benedicció del Pare Ramon Tarrós, Consiliari de la Junta de la CCAPAC i Rector de l’església de 
Santa Anna de la ciutat de Mataró. 

A continuació van començar les activitats lúdiques previstes al pati de l’escola amb la trobada de tres  Colles 
Geganteres: Colla Gegantera Sant Antoni de Pàdua (Salesians Mataró), Colla Gegantera Mare de Déu 
de Lourdes i Colla Gegantera Maristes Valldemia, combinada amb les activitats i jocs per a la mainada a 
càrrec dels monitors de l’agrupació escola Ajmacor, formada per alumnes i antics alumnes de l’escola, i la 
música en directe a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 

La jornada de treball va començar amb la benvinguda d’Andrés Cardenal en nom de la Junta de la CCAPAC . 
Quatre van ser les AMPAs ponents:  AMPA Escola Pía Santa Anna de Mataró, AMPA Col·legi Sant Feliu 
de Cabrera de Mar, AMPA La Salle Premià i AMPA Mare de Déu de Lourdes de Mataró. Les 
presentacions van ser exhaustives i molt interessants i els assistents van mostrar molt d’interès, sobretot al 
debat posterior, en què tothom va mostrar una participació  molt activa. 

Finalment, es van adreçar als assistents el President de l’AMPA Maristes Valldemia, Francesc Casamitjana, i 
el President de la CCAPAC, Josep Maria Romagosa, que va fer lliurament d’uns obsequis d’agraïment i 
record de la jornada a les AMPAs ponents i a les Colles Geganteres participants. 

En el sentir de tothom estava que els objectius d’aproximar les AMPAs i generar nous espais d’intercanvi 
s’havia assolit amb èxit. N’esperarem la propera! 

 

Família i escola 
Els nens i joves amb altes capacitats necessiten estimulació per 
desenvolupar el seu potencial 

En aquesta guia trobareu informació i recursos sobre les altes capacitats o talents i sobre com podeu 
acompanyar els vostres fills en el seu desenvolupament personal i escolar. 

Les altes capacitats són determinades aptituds que posseeixen algunes persones en un grau elevat, i per les 
quals destaquen de manera rellevant per sobre del seu grup d'iguals. Es poden manifestar de formes diferents 
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i no sempre són fàcilment observables. Així doncs, és difícil establir comportaments comuns en tots els 
infants i adolescents amb altes capacitats. Per això és important saber reconèixer-les. 

Llegir més.  

Com educar els fills en el bon ús de les xarxes socials 

Amb la finalitat de facilitar espais formatius per a famílies en els centres educatius, el departament 
d’Ensenyament ha presentat una proposta formativa sobre com educar els fills perquè facin un ús adequat de 
les xarxes socials. 

L’objectiu de les sessions és:  

 Sensibilitzar les famílies sobre els riscos del mal ús de les xarxes socials i de la importància 
d'educar els fills perquè en facin un ús responsable. 

 Orientar i assessorar les famílies sobre com aconseguir que els fills facin un ús positiu i segur de 
les xarxes, protegint-los alhora dels riscos que poden comportar. 

 Possibilitar l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge entre iguals. 

Trobareu tota la informació aquí.  

Cada any milers de nens i nenes sofreixen accident de diversa gravetat 

Cada any, a Catalunya, milers de nens i nenes sofreixen accidents en els quals es produeixen lesions de 
diversa gravetat. Així mateix, els accidents són la primera causa de mort en els infants a partir d’un any 
d’edat. Malgrat que gran part de les lesions no tenen conseqüències tan greus, cal que els pares i els altres 
adults que tenen cura dels nens estiguin suficientment informats dels principals riscs d’accident infantil i de 
les circumstàncies que els afavoreixen. 

Llegir més.  

Prometre premis als fills perquè s’esforcin en els estudis no és una 
estratègia adequada 

Muchos padres, llenos de buena voluntad, prometemos a nuestros hijos grandes premios para animarles a 
estudiar. Pero se trata de un método un poco arriesgado que no siempre viene acompañado de mejores 
resultados. ¿Es una buena estrategia prometer para aprobar? 

Todos los padres deseamos fervientemente que nuestros hijos saquen buenas notas en el colegio. La 
inteligencia es un factor muy complejo que, afortunadamente, los psicólogos y profesionales de la enseñanza 
tratan cada día con más delicadeza y profundidad. Ahora ya se sabe que hay muchas clases de inteligencia, 
una de ellas es la que necesita nuestro hijo para superar sus exámenes escolares. Pero afortunadamente no 
es la única. 

Aunque el valor de una persona no puede ni debe medirse por el catalejo miope de las calificaciones 
académicas, lo cierto es que en la sociedad actual tienen un valor desmesurado, y que los padres hacemos 
todo lo que podemos para que las notas de nuestros hijos sean lo más brillantes posible. 
Dentro de esta dinámica, un recurso muy utilizado por los padres es ofrecer a su hijo un regalo si aprueba la 
evaluación o si saca buenas notas. Pero estas técnicas no acostumbran a tener el resultado que habíamos 
imaginado. 

Leer más.  

 

Xavier Melgarejo, premi d’Educació Blanquerna 2015 
El pedagog, exdirector del col·legi 
Claret de Barcelona i col·laborador de 
la FECC, Xavier Melgarejo, ha estat 
reconegut amb el premi d’Educació 
Blanquerna 2015 per la seva tasca en 
l’àmbit de l’ensenyament. 

L’acte de lliurament del premi tindrà 
lloc el 28 de maig (19h) a l’Auditori 
Cardenal Narcís Jubany de la Facultat 
d’Educació Blanquerna (carrer Císter, 
34 – Barcelona). 

Xavier Melgarejo és un reconegut i 
prestigiós pedagog que, a més 
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http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar_i_creixer_en_familia/com_ajudar_meu_fill/deteccio-daltes-capacitats/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/formacio_per_a_families/escola_de_pares_i_mares/xarxes_socials_modul_formatiu/Introduccio/
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/l/lesions/documents/accidents_05.pdf
http://www.solohijos.com/web/es-tu-hijo-inteligente/
http://www.solohijos.com/web/mi-inteligencia-no-depende-de-mis-notas/
http://www.solohijos.com/web/premiar-las-notas-una-herramienta-de-doble-filo/
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d’assessor del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya i de l’Institut Iberoamericà de Finlàndia, va ser 
recentment condecorat amb la Creu de Cavaller de la Rosa Blanca de Finlàndia –guardó que pocs no 
finlandesos ostenten- pel seu coneixement i contribució a la difusió del model educatiu del país nòrdic. 
L’assistència a l’acte és lliure, però cal confirmar-la aquí.  

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
L’Escola Pia de Catalunya, Medalla d’Or al Mèrit Cívic 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat 
l’atorgament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola Pia de Catalunya 
per una “dilatada trajectòria d’innovació pedagògica integradora i 
compromesa amb el canvi social, inspirant-se amb els valors de 
l’Evangeli i per la transmissió de valors oberts, acollidors, innovadors, 
participatius, arrelats, transformadors i cristians al seu alumnat català i 
en particular barceloní, ja que enguany fa 200 anys de la seva presència 
a la nostra ciutat a través de l’Escola Pia de Sant Antoni”. 

L’Escola Pia Sant Antoni va obrir les seves portes l’any 1815. Era el 
primer centre de l’Orde que aconseguia establir-se a Barcelona, encara 
dins la muralla. Al novembre van començar les classes, en una ciutat que 
tot just es recuperava de la Guerra del Francès. Des d’aleshores, el 
centre va anar patint transformacions, ampliant les instal·lacions, sofrint 

els efectes de la Setmana Tràgica (1909) i de la Guerra Civil (1936-1939) però sempre mantenint l’esperit de 
l’Escola Pia: des del Pietat i Lletres del segle XIX, fins al '200 anys aprenent amb tu', lema de l’Escola Pia Sant 
Antoni per aquest any del bicentenari. 

En motiu d’aquesta efemèride, s’ha programat un cicle de conferències L’Escola Pia de Sant Antoni, 200 anys 
fent ciutat i país, per tal de conèixer les relacions culturals, socials, polítiques i pedagògiques entre la ciutat i 
la institució educativa durant aquests dos segles. El cicle s’iniciarà aquest dimecres al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la conferència 'L’Escola Pia a la Barcelona liberal i revolucionària (1815-
1856)', a càrrec de Jordi Roca Vernet. 

Presidí l’acte el regidor d’Educació, Gerard Ardanuy, el director general de centres privats i centres 
concertats, Miquel Garcia i el Pare provincial de l’Escola Pia, Eduard Pini. En representació de l’Escola 
Cristiana de Catalunya hi assistí el Pare Enric Puig. 

50è aniversari del col·legi Sant Josep Obrer de L’Hospitalet de Llobregat 

Aquest curs ha estat molt especial per al 
col·legi Sant Josep Obrer de 
l'Hospitalet del Llobregat, ja que al llarg 
de l'any hem celebrat amb diferents actes 
el 50è aniversari.  

Fa mig segle, la Congregació de 
Serventes del Sagrat Cor de Jesús, 
fundades per Joan Collell, va arribar al 
barri de Pubilla Casas de L’Hospitalet de 
Llobregat amb el desig de posar-se al 
servei de les famílies treballadores tot 
oferint als seus fills i filles una educació de 

rofessors que acompanyen el creixement integral 

de 

ies oferint 
 humanes profundes i compromeses.  

mpanyar-nos en aquest aniversari! 

 

qualitat.  

Els inicis no van ser fàcils, però amb la 
confiança posada en el Cor de Jesús i 
l'esperit de treball de les germanes va 
esdevenir possible. El 14 de setembre del 
1964 set germanes van començar les 

classes amb 100 alumnes; actualment, el claustre és de 90 p
de 1285 alumnes de P3 fins a Batxillerat i Cicles Formatius. 

El dia 8 de maig vam celebrar una Eucaristia d’acció de gràcies, presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en la que concelebrà el Secretari General de la FECC, P. Enric Puig.   

Els temps han canviat, el mètodes també, però la il·lusió segueix sent la mateixa: servir a les famíl
una educació que ajudi a créixer els seus fills com a persones

Gràcies a tots per aco

https://docs.google.com/a/blanquerna.url.edu/forms/d/1qsahbo5WjMCBjBLDRToknsA6pjig2vP7IHQAganzWeI/viewform
http://premsa.bcn.cat/2015/05/05/barcelona-aprova-les-medalles-dhonor-del-2015/
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/200-anys-fent-una-escola-tothom-lescola-pia-sant
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/escola_pia_cicle_200_anys_sant_antoni.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/escola_pia_cicle_200_anys_sant_antoni.pdf
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Cloenda de les festes del 75è aniversari del col·legi Claret de Valls 

El col·legi Claret de Valls, dins els actes de celebració del 75è aniversari, convida tota la comunitat educativa, 
en especial els exalumnes, a l’acte que tindrà lloc al centre el proper diumenge, 17 de maig, i que inclourà 
una missa (9.30h), esmorzar de germanor (10.30h) i castells i folclore vallenc (11.30h)   

D’altra banda, el col·legi ha estat guardonat amb el 15è Premi a la Iniciativa Cívica, que atorga la Comissió 
organitzadora de la Nit de Premis de Valls 2015.  

Aquest reconeixement “s’atorga a aquell col·lectiu o entitat que s’hagi destacat especialment en el darrer any, 
o bé que presenti una trajectòria mereixedora de ser distingida”. Així, la dita Comissió “pretén reconèixer el 
75è aniversari de la creació del col·legi i la seva àmplia i eficaç capacitat docent, essent un referent de 
qualitat i bones pràctiques, tan tècniques, com humanes i socials”. 

 

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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