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Oberta la convocatòria dels 2 Concursos fotogràfics FEAC 

Com cada any, convoquem totes les persones que integren les comunitats educatives 

d'escoles associades a la FECC a participar en un dels dos concursos fotogràfics FEAC.  

El clàssic -ara ja en la seva desena convocatòria-, i l’específicament adreçat a alumnes 
de l'ESO, cicles i batxillerats. 

Els cartells per imprimir i penjar arreu de l’escola, així com les bases, les trobareu a la 
carpeta Concurs fotogràfic dins la pàgina del FEAC.  

Per a més informació, consulta de dubtes i enviament de les fotografies participants, 
adreceu-vos a: feac@escolacristiana.org 

 

 

Família i Escola 

Pots prevenir que els nens es maregin durant els viatges 

Viatjar és, molt sovint, sinònim de mareig per als més petits. Ja sigui al cotxe, en vaixell o en avió, 
existeixen maneres d’evitar o reduir que els nens es maregin.  

En viatjar en cotxe, vaixell, avió o en algun altre mitjà de transport, és possible que els teus fills es 

maregin durant el trajecte i que fins i tot tinguin ganes de vomitar. Si això els passa amb freqüència, 
és important conèixer els símptomes, com se senten, per què els passa i, sobretot, maneres de reduir o 
evitar les possibilitats de mareig. Llegir més.  

Els nens són més sensibles a la deshidratació i a l’exposició directa al sol 

Amb l’arribada de l’estiu, augmenten les activitats a l’aire lliure i l’exposició al sol. El sol és font de salut, 
però cal prendre’l amb cura tot evitant la sobreexposició solar.  

Llegir més.  

Qüestionari per valorar la teva acció en l’educació dels fills 

Clicar aquí.   

 

Sessió d’obertura de la causa de beatificació de Rosa Deulofeu 

El proper dilluns, 13 de juliol (19.30h), l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 

Barcelona acollirà la sessió d’obertura diocesana de la causa de beatificació de la 
serventa de Déu Rosa Deulofeu González.  

L’acte serà presidit pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach i està obert a tota persona interessada. L’assistència és lliure. 

Rosa Deulofeu González neix a Barcelona el 29 d’abril de 1959 i és batejada el 7 
de maig a la parròquia de Sant Jaume. Inicia la seva gran vocació en el treball 
diocesà en el Moviment de Centres d’Esplai Cristians i l’Escola de l’Esplai de la 
Fundació Pere Tarrés. L’any 1990, l’arquebisbe de Barcelona la nomena Delegada 
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de Joventut de l’arxidiòcesi, des d’on desenvolupà una gran activitat fins a la seva mort el 5 de gener de 
2004. Va col·laborar com a formadora en moltes edicions de l’Escola d’Educadors de l’Escola 
Cristiana de Catalunya. 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

El P. Manuel Casal s'acomiada de la comunitat educativa del Col·legi Claret 

de Valls 

Després de 49 anys dedicats a l’ensenyament i a l’educació -dels quals 35 a Valls en diferents 
etapes-, el P. Manuel Casal es jubila. 

El P. Casal s’acomiada de la comunitat educativa de Valls i de totes aquelles persones i 
institucions amb les quals el col·legi ha col·laborat estretament durant tots aquests anys per 

crear un ensenyament de qualitat a la ciutat de Valls i, sobretot, amb els que han compartit, 
tots plegats, les satisfaccions de la tasca educativa. 

Celebració del 10è aniversari de l’Escola de Música Casp 

El passat 20 de juny, el col·legi Jesuïtes Casp de Barcelona va posar 
punt i final als actes de celebració del 10è aniversari de l'Escola de 
Música Casp amb dos concerts “memorables”. 

A les 5, al concert de petits, s’hi va estrenar la cantata El gran 
viatge, amb música escrita pels alumnes de Grau Elemental de l'escola i 

guió de Núria de Canals. A les 8, al concert general, s’hi va repassar la 
història de l'escola amb actuacions i gags diversos “que van fer les 
delícies dels assistents”. 

En acabar, al pati de l'escola, es va fer un pica-pica amb regal inclòs: el pastís elaborat per la pastisseria La 
Palma, que reproduïa el dibuix que a principi de curs va regalar a l’escola Miquel Àngel Saura per il·lustrar 
aquest 10è aniversari.  

Un alumne de l’Escola Cristiana, millor nota de Selectivitat 2015 

Pablo Peláez, alumne del col·legi Sant Miquel de Barcelona, va rebre la 

notícia amb "sorpresa", recollia el diari Ara el passat 26 de juny. "Era 
conscient que m'havia anat bé la selectivitat, però no fins a aquest punt", va 
explicar encara nerviós.  

Ha estudiat el batxillerat científic i té previst estudiar Medicina a la 
Universitat de Barcelona. "Té prestigi, bon professorat i està a prop del meu 
col·legi. No em mouré del barri i podré continuar a la mateixa zona", ha dit 
en Pablo, que, amb un 9,85, ha estat la millor nota de la selectivitat. 

Per demarcacions, la millor nota de la selectivitat a Girona ha estat la de Jan 
Baserba, de l'escola Maristes de Girona, que ha tret un 9,7. La mateixa 
nota que ha obtingut Irene Espuny, natural d'Amposta, i estudiant de 

l'Institut de Tecnificació Esportiva Terres de l'Ebre, que ha tret la millor puntuació de la demarcació de 
Tarragona. A Lleida, la millor nota ha estat la de Júlia Montoliu, de Balaguer, i estudiant de l'escola 

Vedruna-Balaguer. 

90 aniversari de les Missioneres Creuades de l'Església 

  

El passat 16 de juny, a l'escola Santa Maria dels Apòstols de Barcelona es va celebrar una Eucaristia en 
acció de gràcies pel 90è Aniversari  de la Fundació de la Congregació de les Missioneres Creuades de 
l'Església, institució titular d’aquesta escola. Una celebració molt sentida que es va obrir amb el següent text 
i que va donar el tret de sortida a la celebració: 

http://pastisserialapalma.com/
http://pastisserialapalma.com/
http://www.smapostols.org/2015/06/90-aniversari-mci.html
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Querida familia MCI, 

Hoy, día 16 de junio de 2015, la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia cumplimos 90 
años del inicio de la Obra Total, que fue iluminada por la Beata Nazaria Ignacia, allá por el año 1925. 

Como signo de comunión, estamos aquí reunidos para celebrar esta eucaristía de acción de gracias. 

Con intuición profunda del Misterio de la Iglesia, Nazaria quiere que todos los que formamos parte de la 
Familia MCI nos comprometamos con los más pobres para conseguir una más grande unión con Jesús y para 
trabajar juntos por la extensión del Reino. 

Tengamos siempre presentes sus palabras: "En amar, obedecer y cooperar con la Santa Iglesia en su Obra 

de predicar el Evangelio a toda criatura, está nuestra vida, el ser lo que somos". Y pidámosle que nos ayude 
a seguir cumpliendo la tarea evangelizadora que allá comenzó en Oruro un 16 de junio de 1925. 

 

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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