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Els refugiats, un drama que demana respostes  

Malauradament, el dramàtic fenomen dels refugiats no és pas nou ni en la seva cruesa ni en la seva 
magnitud. Hi ha persones i organitzacions que fa molts anys que treballen per evitar-lo, mitigar-lo o ajudar 
aquells que el pateixen quan no hi ha més solució. 

Des d’abans de l’estiu, l’intent de moltes persones que es veuen obligades a refugiar-se a Europa fugint de 
la violència desfermada a la seva terra ha anat creixent. Al drama de veure’s obligats a marxar del seu país, 

s’hi afegeix sovint la tragèdia de les vicissituds viscudes en la fugida i les dificultats a trobar l’esperat refugi.    

La proximitat amb què hem viscut aquest fenomen els darrers mesos i el testimoni que n’han ofert els 
mitjans de comunicació ha aconseguit despertar consciències i aixecar crides a la reacció i a l’ajut davant 
tant de patiment humà. 

El Papa Francesc ha estat dels primers no tan sol a denunciar la realitat, sinó a encoratjar tothom               
-particularment els cristians- a mobilitzar-se i facilitar l’acollida i ajut a les persones afectades. 

Aquesta i d’altres crides en el mateix sentit i l’exasperant lentitud de les institucions europees i de la majoria 
d’estats membre ha d’interpel·lar-nos a tots els cristians i a les institucions que portem aquest nom. 

Des del col·lectiu de l’Escola Cristiana us encoratgem perquè també a nivell escolar i familiar arribi aquesta 
interpel·lació. Per la nostra banda, conscients que la FECC interpreta el sentit majoritari –si no unànime del 
col·lectiu-, hem adquirit un compromís públic per a l’escolarització d’alumnes refugiats i per col·laborar en 
altres àmbits del problema plantejat. 

El compromís de l’escola concertada de Catalunya, del qual participem plenament, s’ha concretat i s’ha fet 
palès davant la Consellera d’Ensenyament en els termes següents: 

 

Davant la urgència humanitària que representa l’atenció a les persones refugiades, particularment les que es 
dirigeixen a Europa, les escoles concertades de Catalunya volem contribuir-ne a l’acollida.  

A tal efecte, les quatre entitats representatives dels titulars han acordat posar-se a disposició del Departament 
d’Ensenyament per tal de facilitar la ràpida escolarització dels menors refugiats que puguin arribar a 

Catalunya. 

D’acord amb la distribució territorial que sigui més adient, posem a disposició 700 escoles on poder-hi 
escolaritzar aquests alumnes, tot utilitzant increments de ràtio allà on sigui necessari. 

Així mateix, ens comprometem a facilitar-los l’accés gratuït als recursos didàctics necessaris per participar 
plenament en la vida escolar (llibres de text, material escolar...) a banda de, coordinadament amb 
l’administració i entitats que hi col·laborin, proveir altres aspectes necessaris per a una bona acollida 
(menjador escolar, activitats complementàries...) 

D’altra banda, també ens posem a disposició de les ONG acreditades en aquesta tasca per vehicular les seves 
demandes de suport i ajut entre els nostres 400.000 alumnes i entre les comunitats educatives de les 700 
escoles que representem.  
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3er Congrés del Lleure Educatiu  

La contribució del lleure educatiu en el segle XXI 

Els propers dies 16 i 17 d’octubre tindrà lloc al CaixaForum de 

Barcelona la tercera edició del Congrés de Lleure Educatiu, que, 
organitzat conjuntament per la Fundació Pere Tarrés i 
Didania –i amb la participació de la CCAPAC-, té com a propòsit 
reflexionar des de les diferents dimensions i sensibilitats sobre 
el lleure educatiu o l’educació no formal. 

L’objectiu prioritari és poder analitzar la contribució del lleure 
educatiu en el segle XXI. S’hi pretén reflexionar sobre el seu 
moment actual; recollir les aportacions pedagògiques sobre la 
seva importància i els valors que aporta per al creixement 

d’infants i joves en les organitzacions i en la construcció social. 
També s’hi volen abordar els reptes, propostes i bones pràctiques 
per impulsar el lleure educatiu en aquest moment de grans canvis 
educatius, socials, econòmics i polítics. 

El Congrés s'adreça a monitors/es, caps, dirigents i tècnics, voluntaris o retribuïts, a moviments 
d'educació en el lleure, d’entitats educatives, socials, culturals i esportives que actuen fora de 
l’espai escolar (lleure) amb infants i joves amb alguna intencionalitat educativa, així com administracions 
públiques i empreses que actuen en el mateix àmbit.  

Es vol fer aquesta anàlisi a partir de les aportacions en quatre grans dimensions: personal, famílies i 
escola, organitzacions i cohesió social. A més d’abordar aspectes més teòrics, també s’hi vol oferir un espai 
per compartir experiències i bones pràctiques que permetin avançar en aquesta dimensió educativa cada 
vegada més reconeguda en la nostra societat. A banda dels treballs en plenaris i grupals, recollirem 

experiències que hi puguin ser explicades directament que formin part d'un recull de bones pràctiques.  

Informació i inscripcions.  

 

Família i Escola 

El millor berenar és el que permet gaudir del sopar 

Sovint els infants ens pregunten què hi ha per berenar. A continuació us donem unes petites recomanacions 
per preparar un berenar saludable. Tradicionalment associem el berenar amb un àpat dolç amb la brioixeria 

com a protagonista, però sovint aquests aliments contenen una sèrie d’ingredients gens saludables, com ara 
el sucre refinat o greixos saturats… Si volem practicar una alimentació saludable cal evitar la brioixeria i els 
sucs convencionals. L’alimentació saludable es practica en tots els àpats. A continuació, us deixem 
una referències que us poden ajudar a l’hora d’adaptar-vos a les necessitats de l’infant. 

Llegir més.  

El Departament d'Ensenyament publica un butlletí informatiu amb temes 
d'interès per a les AMPA i les famílies 

El butlletí 'Família i Escola' és un canal informatiu que el Departament d’Ensenyament edita bimestralment 

per fer arribar a les AMPA informació sobre nous continguts del web Família i Escola i altres actuacions que 
poden ser d’interès per a les famílies. 

Llegir més.  

Les activitats extraescolars són un bon complement educatiu 

Quan parlem d'activitats extraescolars ens referim a aquelles activitats organitzades pels mateixos centres 

educatius que es fan fora de les hores de classe: als descansos de l'hora de dinar o bé després de la jornada 
escolar ordinària de la tarda. En molts centres s'organitzen conjuntament amb l'AMPA. 

El centre educatiu us informarà cada curs de l'oferta d'activitats extraescolars que ha programat i de com 
fer-hi la inscripció. Les famílies, al llarg del curs, podeu rebre informació sobre el que fa el vostre fill o filla 
en aquest espai. 

Les activitats extraescolars més comunes són les d'aprenentatge d'idiomes, d'esports i de música, que 
amplien els coneixements i les habilitats dels vostres fills. Una de les activitats més freqüents és la de reforç 
escolar, orientada a aquells alumnes que necessiten millorar les seves notes. 

Llegir més.  

 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/lleure/home/congres/presentacio
http://www.etselquemenges.cat/especialista/olga-cuevas/laddiccio-al-dolc-aneu-amb-compte-amb-el-sucre-olga-cuevas
http://www.etselquemenges.cat/alimentacio-0-a-3/que-hi-ha-per-berenar-25778
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/butlleti/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/butlleti/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/butlleti/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/lleure-activitats-extraescolars/activitats-extraescolars/
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Jugar a escacs és un magnífic entrenament mental per als teus fills 

Els escacs, que tenen una imatge molt positiva lligada a la intel·ligència, és un magnífic entrenament 
mental, ja que potencia en els nens multitud d'habilitats relacionades amb les matemàtiques, la 
lectura, la capacitat de concentració o la creativitat. 

Considerat com a joc, esport o una de les més interessants creacions de l'enginy humà, aquesta mil·lenària 

activitat concita un inusual consens en la seva consideració com una eina pedagògica de gran utilitat. 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: 
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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.  

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 

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://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/escacs-magnific-entrenament-mental-pels-teus-fills
http://www.escolacristiana.org/feac/
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Per a més informació, consulta de dubtes i enviament de les fotografies participants, adreceu-vos a: 
feac@escolacristiana.org 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

100 anys del col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda 

Sota el lema 100 anys fent camí plegats, el col·legi Sagrada Família de Santa 

Perpètua de Mogoda inicia aquest curs les celebracions del centenari, que 
s’allargaran fins al mes de juny de 2016 i que inclouran nombroses activitats, des 
d’exposicions fins a trobades d’exalumnes, una setmana del teatre, la festa del 2 
de febrer o una Eucaristia a Montserrat el 19 de novembre.  

Amb aquesta efemèride, el col·legi vol assenyalar “un camí que continua, que 
dibuixem a cada pas, perquè la nostra escola no s’atura, perquè vol seguir fent 
història. Aquests cents anys i el que som avui dia, testimoniatge del camí fet, és el 
que volem ensenyar-te a tu, el nostre convidat”.  

Trobareu tota la informació aquí.    

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

mailto:feac@escolacristiana.org
http://www3.escolacristiana.org/wp_fecc/wp-content/uploads/2015/09/Programa-dactes-centenari-SAFA.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

