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Iniciem curs en moments excepcionals 

En aquest inici de curs, el protagonisme públic de l’escola queda un xic eclipsat per d’altres realitats. A 
aquestes alçades, a ningú se li escapa la gran excepcionalitat del moment social i polític que vivim. Així, des 
que el President de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Artur Mas, les va convocar, hem anat copsant 
l’especial sentit i transcendència que tindran les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de 
setembre. 

Els propers esdeveniments polítics, agafin el tombant que agafin, marcaran un determinat camí de futur, el 
sentit del qual encara no està decidit, però que pot tenir una transcendència d’anys. Tot això incidirà en 

molts aspectes de la realitat i a tots els nivells, també en l’escola com a institució, l’escola concertada com a 
opció i l’escola cristiana com a col·lectiu que vol fer la seva aportació a la societat catalana. 

Aquest caràcter excepcional de les eleccions pot relegar el debat de qüestions sectorials, com ara 
l’ensenyament i les polítiques envers l’escola concertada. Això, i la plena coincidència de la campanya 
electoral amb l’inici del curs escolar, aconsella no organitzar, des de l’Escola Cristiana o des de les entitats 
representatives de l’escola concertada, cap acte de debat sectorial amb els candidats. Tot i això, seguirem 
amb especial atenció allò que ens atenyi directament com a col·lectiu i estarem oberts a participar i 
comunicar els actes sobre ensenyament que puguin organitzar les diferents candidatures. 

El col·lectiu de l’Escola Cristiana actua d’acord amb la Doctrina Social de l’Església i és fidel a l’arrelament al 
país que aquesta mateixa doctrina assenyala com a bon camí. 

Sense abandonar aquests principis, però conscient de la pluralitat que representa, la Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), juntament amb l’Escola Cristiana de 

Catalunya, més enllà de les qüestions relatives a l’educació, no ha de prendre més partit que no sigui en pro 
de la democràcia. Davant els conflictes o dilemes polítics, la primacia ètica és per a la voluntat popular, 
lliurement i democràticament expressada, per sobre de cap mecanisme de força o coacció, ni que estigui 
emparat legalment. 

Viurem amb interès aquests esdeveniments, acollirem –com no pot ser d’una altra manera- allò que la 
ciutadania de Catalunya decideixi i ens mantindrem al servei del poble de Catalunya des dels nostres 
carismes educatius. 

 

Família i Escola 

10 consells per començar el curs 

S'acaba l'estiu i de nou comença el curs escolar. Després d'un temps llarg de descans, cal preparar-se per 
fer més fàcil i profitosa la tornada a l'escola dels vostres fills. Seguidament us fem arribar algunes 
recomanacions que cal tenir en compte per fer una posada a punt i començar el curs en òptimes condicions. 

Preparar el material escolar 

Feu el llistat del material necessari per al nou curs conjuntament amb els vostres fills després de valorar el 
que ja tenen i aprofitar el del curs anterior. 
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Elaboreu un pressupost amb ells i compareu els preus en diversos establiments. Feu que es responsabilitzin 
al màxim de les seves possibilitats en els preparatius per tornar a l'escola: folrar llibres, posar els noms, fer 
la motxilla... D'aquesta manera els implicareu més en el seu procés escolar. 

Planificar el temps 

Programeu conjuntament les activitats extraescolars i de lleure del curs, procurant que els quedi temps per 
estudiar, descansar, relacionar-se... Procureu que el seu horari no quedi molt atapeït perquè cal que també 
comparteixin temps en família, especialment els més petits. 

Tingueu en compte si els vostres fills van tenir cap dificultat el curs anterior, per preveure o organitzar 

activitats de suport o de reforç. 

Tenir en compte el període d'adaptació 

En el cas que el vostre fill iniciï l'escolaritat, és important que el motiveu per fer una bona entrada a l'escola 
(visitant el centre, parlant-li del que trobarà a l'escola...). 

En el cas que el vostre fill canviï de centre, intenteu que conegui els espais i pugui entrar en contacte amb 
alguns dels nous companys abans de començar el curs. 

Si l'inici de curs provoca en el vostre fill cap manifestació d'angoixa, contacteu amb el seu tutor per tal 
d'informar-lo i que prengui les mesures necessàries per facilitar la seva adaptació, si escau. 

Feu reflexionar el vostre fill sobre l'esforç i la responsabilitat que comporta començar un curs més elevat. 

Recuperar hàbits i rutines 

Torneu a marcar l'horari i reprendre els hàbits i rutines (per anar a dormir, per llevar-se, per als àpats...) 
Llegir més.  

Dormir poc, una causa del fracàs escolar  

“No té sentit lluitar contra el fracàs escolar sense tractar els problemes de son de nens i adolescents”. Ho 
afirma Javier Albares, neurofisiòleg i cap d’investigació de la Clínica Estivill. Tot i que la falta d’hores de son 
és un problema comú a la infància, s’accentua sobretot en l’adolescència. Albares destaca que gairebé la 
meitat dels adolescents dormen menys de 8 hores -en necessiten 9- i la consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, afirmava aquest diumenge en l’entrevista d’Antoni Bassas que “som un dels països en què els 
adolescents dormen menys”. Llegir més. 

Com afavorir la comunicació entre pares i fills? 

Els pares ajuden els fills a créixer i els sostenen en les situacions en què ells no poden o no saben com fer-
s'ho per superar-les. La manera d'ajudar els fills és mitjançant el recolzament psíquic que els 
ofereixen. És a dir, la ment dels pares, més madura i amb més capacitat per afrontar els conflictes i els 
problemes, pot fer-se càrrec d'aquells estats mentals i emocionals dels fills que són massa aclaparadors per 
a ells. Si el nen confia que aquest tipus de relació i de comunicació pot establir-se entre els pares i ell 
confiança que es basa en l'experiència repetida des del seu naixement que el seu malestar pot ser 
comunicat i comprès per una altra persona, en aquest cas, els seus pares, podrà afrontar els seus 
problemes amb més recursos i en millors condicions. Llegir més.    

 

Comunicació i xarxes socials 

Microtallers per a escoles i AMPAs 

Com ja es va fer el curs passat, la CCAPAC segueix impulsant microtallers per millorar la presència de les 

AMPAs a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. En tots els casos, es tracta de cursos breus (2,5h) i 
pràctics amb dues opcions horàries (de tarda i vespre) per tal que escolliu la que més us convingui. Us 
recordem altrament que comptem amb el patrocini de l’Editorial Baula, la qual cosa permet ampliar l’oferta i 
reduir el preu. A continuació us n’oferim la relació completa: 

Microtaller Nivell que s’assolirà  Data 

Com sortir als mitjans: taller bàsic de comunicació 
per a l’Escola o AMPA 

Iniciació 
dijous 
1 d’octubre 

Facebook per a novells Iniciació 
dimecres 

14 d’octubre 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/comencemcurs/
http://www.ara.cat/premium/societat/Dormir-escolar-Que-comencar-Bon_0_1213078722.html
http://www.familiaforum.net/article.php?id=1727
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Hi pot participar tota la família! 

Oberta la convocatòria dels 2 Concursos fotogràfics FEAC 

L’Escola Cristiana de Catalunya, amb la col·laboració de la CCAPAC i el patrocini 

de Santillana, organitza dos concursos fotogràfics FEAC: 

- El clàssic sobre la família, obert a totes les persones que integren les 
comunitats educatives -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 

 

 

Créixer en valors, un llibre per a adolescents pares i educadors 

El docent Jesús Blanquet ha escrit Créixer en valors (Paulinas), un llibre sobre valors, 
convivència i creixement personal adreçat especialment a adolescents, pares i educadors 
que es vulguin involucrar en la complexa tasca d’ajudar als fills i alumnes a créixer.  

Cada valor disposa d’un apartat de reflexió que conté textos, lectures i qüestionaris per al 
diàleg i la discussió. 

El volum, prologat per Francesc Torralba, aborda, entre molts d’altres valors, el diàleg, el 

respecte, la pau, la família o les drogues.  

   

Una novel·la que inclou activitats per a alumnes d’ESO 

Presentació de Laberintia 

El proper 17 de setembre, (19h), la Casa del Llibre de Barcelona 

acollirà la presentació de Laberintia, una novel·la de misteri de 
Josep Otón que convida a explorar l’enigmàtic significat dels 
laberints. Per treure partit del llibre amb alumnes d’ESO, a més a 
més, Otón   –que és professor de secundària- ha elaborat un seguit 
d’activitats educatives. 

Perquè cal estar a les xarxes socials, des de l’AMPA o 
Escola 

Iniciació 

dissabte 

17 d’octubre 
(especial 4 h) 

Twitter per a novells Iniciació 
dimecres 
28 d’octubre 

Utilitza Facebook com un professional 
Expert 
Per a persones ja 
usuàries de facebook 

dijous 
5 de novembre 

Crea vídeos per a l’aula amb mòbils (stopmotion) i 
amb powtoon 

Iniciació  
dijous 
12 de novembre 

Utilitza Twitter com un professional 
Expert 
Per a persones ja 
usuàries de twitter 

dijous 
19 de novembre 

Infografies (per difondre a les xarxes o com a eina de 
treball) 

Iniciació  

Per a persones ja 
usuàries d’ordinador i 
internet 

dijous 
26 de novembre  

http://www.escolacristiana.org/feac/
mailto:feac@escolacristiana.org
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2015/09/actividadesLaberintia10.pdf
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A la presentació, l’autor estarà acompanyat d’Eulàlia Solé, sociòloga i escriptora; Ester Romero, 
comunicadora, i Jesús Ballaz, autor de narrativa. 

Laberintia convida, a través d’una trama d’intriga ambientada en un monestir medieval, a fer 
l’experiència de la pròpia interioritat ajudats per la metàfora del laberint. 

 

Amb motiu de la crisi generada per l'entrada de refugiats sirians 

Nota de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb el immigrants  

Davant els dramàtics esdeveniments que envolten l'entrada de refugiats a Europa, la Plataforma d'Entitats 
Cristianes amb els immigrants, que aplega una vintena d'organitzacions que treballen entorn al fet migratori    
-entre les quals l'Escola Cristiana de Catalunya-, fem nostres les paraules de la nota pública divulgada ahir 2 
de setembre per Caritas espanyola, Justícia i Pau d'Espanya i la Confederació de Religiosos d'Espanya 
(CONFER). 

Per això, reclamem que es revisin en profunditat les ineficients polítiques d'immigració i asil europees i, 
enlloc de centrar-se en el control i la por, posin en el centre la protecció de les persones, els drets humans i 
la integració social, que estableixin vies legals d'accés a Europa i impulsin decididament polítiques coherents 
de cooperació al desenvolupament i de promoció de la democràcia i la pau en el nostre entorn i arreu del 
món. 

A la vegada, fem una crida a les institucions i governs de Catalunya, Espanya i Europa per tal que posin en 
marxa plans d'emergència per a l'acollida humanitària d'aquestes persones, procedents majoritàriament de 
països que pateixen greus conflictes armats (Síria, Afganistan, Iraq, Líbia...) als quals Europa no és aliena. 
 
Reproduïm a continuació la nota a la qual ens adherim íntegrament: 

CAL UN CANVI EN LA POLÍTICA MIGRATÒRIA: CONTROL I POR NO 

FUNCIONEN 

L’escletxa de la Frontera Est (Sèrbia, Grècia, Macedònia ...), tot just un parell de mesos després de la 
presentació de l'Agenda Europea d'Immigració, a més d'un saldo en vides i en drames humans, ofereix un 
saldo de ineficiència política inacceptable en termes de dignitat i defensa dels Drets Humans, que la nostra 
societat no pot permetre. 

No és només una crisi humanitària. És l'estrepitós fracàs d'una política mal anomenada migratòria i que es 
redueix a un indecent i milionari control de fluxos sostingut sobre el discurs de la por a la invasió del 
diferent. Els Cayucos, Lampedusa, Ceuta i Melilla, la situació a Sèrbia, Grècia o Macedònia són 
conseqüències estructurals d'aquesta mala política, no les causes. 

No és només una crisi de refugiats. És el resultat d'una manca de polítiques coherents que abordin la 
complexitat de la mobilitat humana en política exterior, en política econòmica, en polítiques de cooperació 
per al desenvolupament. 

Estem orfes d'una veritable política de migracions que abordi i explori de veritat vies legals d'accés al nostre 
territori, que flexibilitzi els criteris de reagrupació familiar, que faci visible la mobilitat humana com una 
oportunitat per a la nostra vella Europa i no com un risc. 

No és només una crisi de la solidaritat. És el resultat d'una absència de política de cooperació per al 
desenvolupament que oblida que, darrere de cada decisió d'abandonar una casa, un treball i una vida, hi ha 

una causa d'expulsió (la guerra, la manca d'oportunitats, el canvi climàtic ...) i persones a les que protegir. 

És el moment d'abordar el repte que, com a societat, tenim davant; impedint que aquests successos que 
ens omplen de dolor i vergonya es produeixin de forma cíclica sense afrontar què l'única solució proposada, 
la via de la seguretat, no és viable, ni en termes d'humanitat, ni en termes polítics. 

És el moment de reconèixer l'altre, al diferent, no com un invasor sinó com un igual amb els mateixos drets, 
com una aportació positiva a la nostra societat mestissa; com un germà en dificultat per al qual cal buscar 
un lloc, encara que estiguem més estrets. 

Europa i Espanya no poden perdre aquesta oportunitat per repensar sobre les polítiques desenvolupades fins 
ara, per protegir les persones que intenten arribar al nostre territori, per invertir en polítiques per al 
desenvolupament i en polítiques d'integració. 

Ens unim al missatge del Papa Francesc que en el seu recent viatge a Amèrica Llatina animava a la 
comunitat cristiana i a tota la societat a no tenir por i a demanar un canvi "... un canvi real, un canvi 

d'estructures. Aquest sistema ja no s'aguanta, no ho aguanten els camperols, no ho aguanten els 
treballadors, no ho aguanten les comunitats, no ho aguanten els pobles ... I tampoc ho aguanta la Terra, la 
germana mare terra ". 
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Demanem als governants que assumeixin amb proactivitat el repte històric de deixar de construir tanques, 
murs i reïxes, aportant solucions i polítiques que posin en el centre a les persones, aportant vies de 
protecció i acollida, alternatives de desenvolupament que vagin a les causes. 

Tenim un gran repte com a societat, dignificar com a éssers humans, no només fent un lloc a casa nostra, 
sinó buscant camins nous per què tots puguem transitar. 

 

Matèria, Temps i Esforç, el refugi dels millors valors 

Un nou espai cultural de Barcelona s’omple de valors 

Respecte, Responsabilitat, Sinceritat, 
Solidaritat, Tolerància, Diàleg... tots tenim 

molt clar que els valors són importants, i que 
la seva absència és catastròfica: és la tan 
anomenada “crisi dels valors”. 

Però a Els 4 Gats del Serret (Aragó, 108), el 
nou espai cultural de Barcelona, Juanjo 
Fernández demostrarà que, més enllà de 
crisis –que s’han produït al llarg de tota la 
Història- els valors els vivim i els posem 
en pràctica cada dia.  

“Si bé és cert que hi ha obstacles, dificultats i 
“peròs” a l’educació en valors, no és menys 
cert que podem donar resposta al repte de 

trobar un valors fonamentals de referència, i 
viure’ls amb coherència perquè les noves 
generacions els visquin també amb 
autenticitat”, afirma Juanjo Fernández. 

Molts d’aquests valors ja ens eren especialment propis en el món rural, i es poden encabir en tres 
grans conceptes: Matèria, Temps i Esforç. En la xerrada “El valor de recuperar valors” hi haurà 
l’oportunitat de descobrir aquests valors fonamentals, de comprovar que no és el mateix inculcar, 
transmetre, descobrir o educar valors, i de concloure que la nostra actitud esperançada és la millor 
eina perquè tornin a la família, a l’escola, a la feina i a tot arreu aquests valors que ens fan millors i que 
són garantia de futur.  

Juanjo Fernández és consultor pedagògic, conferenciant per a famílies, escoles i empreses 

(www.juanjofernandez.com) i escriptor. La seva darrera obra és “Com Ajudar els Fills a Estudiar (i fer els 
deures del col.le!)” i enguany publicarà “30 Manaments per Tractar amb Adolescents” (editorial Claret). 

La xerrada “El valor de recuperar valors” tindrà lloc dijous 10 de setembre a les 19h al nou espai cultural 
de Barcelona Els 4 Gats del Serret (Aragó, 108). L’entrada és lliure. 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

L’Escola Diocesana de Navàs, premiada per fomentar hàbits saludables 

entre els joves  

TAS, el programa innovador i d’abast nacional de la Fundació Alícia i la Fundació Mondelez International, ha 
guardonat els alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Diocesana de Navàs (EDN), coordinats per la professora M. 
Mercè Rovira, pel projecte TAStemcamins, una original proposta de caminada saludable al voltant del 
poble.  

El projecte consisteix a realitzar un recorregut de 8 quilòmetres, que es durà a terme durant la Fira Ecosalut 
dels propers 2, 3 i 4 d’octubre, en què es faran algunes proves que fomenten l’alimentació saludable i 
l’exercici, alhora que afavoreixen el contacte amb la naturalesa i el diàleg amb els companys i companyes.  

El jurat va valorar aquesta proposta, d’entre 34 escoles participants, per criteris de treball en equip, 
originalitat, creativitat i efectivitat, així com per la viabilitat i respecte al medi ambient.  

Els alumnes i l’equip directiu del centre van rebre el premi el passat mes de juliol de mans de l’organització. 
Es tracta de tot un kit complet de material de cuina per dur a terme tallers de forma còmoda i senzilla amb 
l’objectiu que durant el curs els alumnes puguin desenvolupar projectes i activitats que, a través de la cuina, 
els ensenyin a menjar més bé, equilibrat i saludable. 



Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 

 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 6 

Els mateixos alumnes han volgut obsequiar els membres de la Fundació Alícia amb una macedònia que ells 
mateixos han elaborat tot seguint les pautes i els consells del programa. 

Una alumna de Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi, premi UB - Ferran Adrià 

El passat 13 de juliol, l’alumna Sara Masson -
que va acabar 2n de batxillerat el passat curs a 

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi de Barcelona va 
defensar el seu treball The Science Behind 
Patisserie a la 6a edició del Premi UB - Ferran 
Adrià amb Gallina Blanca per a treballs de 
recerca de batxillerat relacionats amb l’àmbit 
alimentari.  

L’acte va tenir lloc al Campus de l'Alimentació 
de Torribera que la UB té a Santa Coloma de 
Gramenet i hi van assistir els autors dels 6 
treballs finalistes seleccionats d’entre més de 30 
treballs presentats. 

Cada alumne va disposar de 15 minuts per presentar el treball i, posteriorment, el jurat els va formular 
diverses preguntes. Els temes van ser força variats i van abordar la necessitat d’ingerir àcid làctic quan 
s’està en edat de creixement, de l’estudi de l’escuma de la cervesa casolana i dels menjars que inclouen 
insectes, entre d’altres.  

El lliurament dels premis als autors/res dels treballs guanyadors es farà el proper mes de setembre al 
campus de l'Alimentació de Torribera amb la presència dels xef i doctor honoris causa, Ferran Adrià.  

“La nostra més cordial enhorabona a la Sara Masson per haver arribat a la final d’aquest concurs i a la 
tutora del seu treball, Geni Duch”. 

 

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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