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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. 
c
o

m
p
l
e
t
a
: 

 

 

L’Impost de Societats: a què ens obliga a les AMPAs? 

La CCAPAC convoca les sessions informatives gratuïtes L’Impost de Societats: a què ens obliga a les 

AMPAs, que es duran a terme de manera descentralitzada arreu del territori i que pretenen abordar els 
canvis en la normativa d'aquest impost i de les obligacions comptables i fiscals que pot comportar per a les 
AMPAs d'acord amb el seu volum econòmic i tipologia d'activitat desenvolupada.  

Es tracta d’un assumpte important i que afecta de ple les AMPAs de les vostres escoles, per la 
qual cosa us preguem que les encoratgeu a participar-hi. 

Les sessions s’estructuraran en: 

1. El procés seguit pels canvis normatius de l'impost i la seva incidència en les AMPAs 

2. La regulació actual de l'impost i les AMPAs: 

 Obligacions comptables i fiscals que comporta 

 Com s'ha de donar compliment a aquestes obligacions 

3. Com us podem ajudar en aquest acompliment: programes de comptabilitat i serveis de gestoria 
concertats per la CCAPAC 

Llocs i dates (de 19.30 a 21 h) 

 20 octubre: La Salle Manresa C. La Pau, 109-111 (Manresa) 

 22 octubre: La Salle Girona. C. Joan Baptista la Salle, 12 (Girona) 

Twitter per a novells Iniciació 
dimecres 
28 d’octubre 

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

amb powtoon 
Iniciació  

dijous 
12 de novembre 

Utilitza Facebook 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  
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 27 octubre: Vedruna Sagrat Cor. C. Santa Joaquima Vedruna, 10 (Tarragona) 

 29 octubre: Episcopal Mare de Déu de l'Acadèmia. C. Dr. Combelles, 38 (Lleida) 

 5 novembre: CCAPAC, c. Àngels 18 4a planta (Barcelona) 

Les sessions són gratuïtes. Accediu al Programa i al formulari d’ Inscripció] 

 

Dissabte, 7 de novembre, a Barcelona 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 

El proper 7 de novembre, la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC – c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) 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 activitats i estratègies més habituals de les AMPAs. 

Enguany, a més a més, també es volen donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat: 

instruments per millorar la participació, l’organització de les tasques habituals i la realització de projectes. 

El curs comptarà altrament amb la participació del pedagog, escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, que 
parlarà del funcionament de les AMPAs i com millorar-lo, així com dels membres de la Junta Directiva de la 
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 inscripció a través 
del formulari que trobareu aquí.  

Més informació.  

 

7a Jornada Matrimoni i família 

Aquest dissabte, 17 d’octubre, l’ONG Manyanet Solidari dels Fills de la Sagrada 

Família-Pare Manyanet organitza la 7 jornada bianual sobre matrimoni i família, que 
tindrà lloc al col·legi Pare Manyanet de Les Corts de la capital catalana a partir de 
les 10 hores. 

Enguany, dins el sínode de la família, es proposen dos  temes clau al voltant de la 
família: els pares i adolescents i la transmissió de la fe en la família. Per tal de saber 
abordar aquestes qüestions, els professors Carles Alsinet, de l’àmbit de la 
pedadogia i la sociologia, i Xavier Morlans, de l’àmbit de l’acompanyament de laics 
en la fe, ajudaran a fer-hi front d’una manera natural però creativa. Els títols de les 
xerrades en donen compte: Enhorabona, tens un fill adolescent! i  La família, 

transmissora de la fe.  

Per a més informació, adreceu-vos a solidario@manyanet.org   

 

Organitza la Fundació Joan Maragall 

La vida religiosa i la seva contribució al país 

La Vida Religiosa forma part de la vida cristiana des dels seus inicis. Jesucrist va viure pobre, cast i obedient 

al Pare i, com ell, dones i homes de tots els temps s’han sentit cridats a viure la seva fe cristiana. A més, la 
missió apostòlica envers la propagació de la fe, l’atenció a les necessitats dels pobres i dels malalts i 
l’educació dels infants i les classes populars, han impulsat els Instituts Religiosos de vida activa. 

Dins el marc de l’Any de la Vida Consagrada, la Fundació Joan Maragall vol oferir un cicle de conferències 
que ajudin a percebre l’aportació dels Instituts Religiosos a la vida cultural i social del nostre país. 

 Dijous 5 de novembre - Entre l’espiritualitat i el servei, a càrrec de Jordi Latorre. 

 Dimarts 10 de novembre – Dona i promoció social, a càrrec de Victòria Molins. 

 Dijous 19 de novembre – Salut, a càrrec de Miguel Martín.  

 Dijous 26 de novembre – Educació, a càrrec d’Enric Puig. 

 Dijous 3 de desembre – Pensament, llengua i cultura, a càrrec d’Antoni Serramona. 

Per a més informació i inscripcions, cliqueu aquí.  

 

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/55743cc0393b1cb4b8b37d09ae48d097.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=216
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/443cb001c138b2561a0d90720d6ce111.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=213
mailto:solidario@manyanet.org
http://www.fundaciojoanmaragall.org/mailing/newsletter.php?id=280
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Família i Escola 

Cal tenir en compte la maduresa dels fills abans de comprar-los un móvil 

Notícia sobre una guia editada per l’hospital de Sant Joan de Déu.  

El joc té un paper molt important en el desenvolupament integral dels fills 

El joc és una activitat bàsica en la vida i en el desenvolupament global de les persones. S'acostuma a 
relacionar amb la infància, però en realitat és necessari en qualsevol edat. 

La principal motivació per jugar és el plaer que genera la mateixa activitat. D'altra banda, mitjançant el joc 
els fills exploren i descobreixen el món; reprodueixen i imiten comportaments dels adults posant en pràctica 
diferents rols en funció del seu entorn; aprenen coses noves i com relacionar-se amb les persones que els 
envolten. Per aquest motiu, el joc té un paper molt important en l'educació d’infants i joves, ja que influeix 
en la construcció de la pròpia identitat, en l'adquisició d'aprenentatges i en la manera d'entendre el món. 

Llegir més.  

Una alimentació equilibrada influeix positivament en el rendiment escolar 

Com també passa en el camp esportiu, el rendiment intel·lectual depèn de les característiques personals de 
cada escolar i de la qualitat i la quantitat de l’entrenament –per dir-ho d’alguna manera– que hagin 
acumulat (estudi, exercicis, feina…). A més de la genètica i l’experiència, l’èxit assolit per cada escolar està 
condicionat pels nutrients que calen per dur a terme les complexes i subtils operacions que tenen lloc al 
cervell i al conjunt del sistema nerviós.  

Llegir més.  

L’avorriment en els nens pot ser útil perquè desenvolupin la creativitat 

Si escoltem històries d’infància dels nostres pares i avis, la paraula avorriment no entra al seu vocabulari. Ja 
fos al carrer o a l’aire lliure, eren capaços de crear històries i jocs amb pals, pedres, branques d’arbres, 
cordes, pilotes, capses de cartró, plàstics, nines de drap fetes a casa, buscant insectes, fent barquetes per 
posar a prova als bassals o recollint cargols…  i aquestes històries romanen en la seva memòria com a grans 
fites, encara que per als seus pares fossin entremaliadures. Per això avui no poden entendre com els seus 
néts o besnéts s’avorreixen amb tot el que tenen. I segurament aquesta és la clau: tenen més del que 
necessiten.  

Llegir més.  

 

Ensenyament presenta un nou butlletí informatiu adreçat a les famílies i 
a les associacions de pares i mares  

El Departament d'Ensenyament presenta un nou butlletí informatiu, 

Família i Escola, adreçat a les famílies i a les associacions de pares i 
mares d’alumnes de Catalunya. Aquest nou canal d’informació té 
com a principal objectiu fer arribar a les Associacions de mares i 
pares d’alumnes tota aquella informació del Departament 
d’Ensenyament que pugui ser d’interès per a elles, així com les 
novetats publicades al web Família i Escola. 

Així, s’inclou informació sobre l’escolaritat i recursos per facilitar a 
les famílies la seva tasca educadora. Per exemple, el primer número 

incorpora continguts al voltant de la relació entre el descans i el 
rendiment escolar, l’acompanyament escolar a casa, les novetats 
del nou curs 2015-2016, informació sobre els currículums 
competencials o els canvis a l’ESO.  

El butlletí tindrà una periodicitat bimensual i el podran rebre prop 
de 4.000 associacions de pares i mares d’alumnes d’arreu de 
Catalunya. D’aquesta manera, el Departament d’Ensenyament vol 
donar un impuls al treball endegat fa uns cursos a favor de la 
coresponsabilitat educativa entre família i escola. El primer pas en 
aquest sentit va ser la creació el curs 2011-2012 de la web Família i 
escola, que de forma periòdica publica informació d’interès per a les 

famílies sobre aspectes d’escolaritat i d’educació en el marc familiar.  

Consultar en aquest enllaç. 

  

Quien%20no%20tiene%20hijos,%20empieza%20el%20año%20en%20enero.%20Quien%20los%20tiene%20sabe%20que%20el%20nuevo%20ciclo,%20muchas%20veces,%20empieza%20en%20el%20mes%20de%20septiembre.%20Comprar%20ropa%20nueva,%20libros%20e%20inscribirles%20en%20nuevas%20actividades,%20con%20la%20equipación%20que%20todo%20eso%20conlleva.%20Equipación,%20que%20en%20los%20tiempos%20actuales,%20también%20supone%20estar%20al%20día%20en%20nuevas%20tecnologías.%20Quizás%20un%20ordenador%20nuevo,%20una%20impresora,%20o%20una%20tablet%20para%20usar%20en%20familia.%20La%20pregunta%20del%20millón%20llega%20cuando%20nos%20planteamos%20si%20entre%20esa%20tecnología%20deberíamos%20comprarle%20un%20móvil%20a%20nuestro%20hijo.%20Según%20el%20último%20informe%20sobre%20el%20uso%20de%20los%20medios%20en%20Estados%20Unidos%20del%20Common%20Sense%20Media%20(2013),%20el%2038%25%20de%20los%20menores%20de%20dos%20años%20utiliza%20de%20forma%20habitual%20los%20dispositivos%20móviles,%20y%20cada%20vez%20más%20la%20tendencia%20es%20aumentar%20el%20uso%20de%20dispositivos%20interactivos%20en%20detrimento%20de%20los%20audiovisuales%20o%20la%20televisión.%20No%20puede%20negarse%20que%20los%20menores%20nacen%20y%20crecen%20en%20un%20mundo%20digital,%20en%20el%20que%20más%20que%20tener%20miedo%20de%20las%20nuevas%20tecnologías,%20lo%20padres%20deben%20asegurarse%20del%20buen%20manejo%20de%20las%20mismas.
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/temps-familia/joc/
http://www.etselquemenges.cat/especialista/olga-cuevas/alimentacio-i-rendiment-escolar
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/2015/07/07/com-transformar-lavorriment-dels-teus-fills-en-creativitat/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/butlleti/
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Dia a dia dels centres i les institucions 

Arrenquen els actes de celebració del centenari del col·legi Sagrada Família 
de Santa Perpètua de Mogoda 

El passat 3 d’octubre va tenir lloc la inauguració oficial 
del centenari del col·legi Sagrada Família de Santa 
Perpètua de Mogoda, de la congregació de les Germanes 
de la Caritat del Sagrat Cor de Jesús. 

La celebració s’inicià amb una missa presidida pel bisbe 
de la diòcesi de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz 
Meneses, i concelebrada pel bisbe emèrit de Màlaga, 
Mons. Ramon Buxarrais, exalumne del col·legi, i altres 

preveres vinculats al centre. 

Continuà la celebració al teatre del col·legi amb parlaments de la Mare Haydeé Inés Francisco, Superiora 
General de la Congregació; P. Enric Puig, Secretari General de la FECC; Miquel Garcia, Director General 
de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Ensenyament, i Isabel Garcia, alcaldessa de 
Santa Perpètua. 

Completaren l’acte l’actuació del conjunt musical de professors The Gambles i de la coral d’alumnes, Coral 
d'Arezzo. 

Posteriorment s’inaugurà l’Exposició del Centenari, ubicada a un espai creat especialment per a l’ocasió i on 
es reprodueix una aula d’època, amb fotos il·lustratives dels cents anys d’història del centre (amb codis QR 
per compartir), maniquins amb  l’evolució de l’uniforme, objectes simbòlics i els nous projectes del centre. 

Els Salesians d’Horta celebren 75 anys d’història 

El passat 4 d'octubre es va celebrar l’acte inaugural del 75è 

aniversari (1940-2015) de l’escola salesiana d’Horta. La jornada 
va començar amb una caminada en direcció cap a Don Bosco, en 
un viatge a la Barcelona modernista del 1886, gràcies al museu 
de Martí-Codolar.  Es va celebrar l’eucaristia, acció de gràcies a 
Déu per tot el que ha fet possible a l’escola, finalitzant amb un 
piscolabis.  

Es va caminar, celebrar i compartir. Es va viure una vertadera 
experiència de família, de comunitat educativa, de salesianitat i 

de Déu. Un acte senzill però intens, viscut per unes 180 persones que es van sentir cridades i van donar 
resposta aportant un nou color al món que ens acull, el color blau de la samarreta, el color de Salesians 
Horta. Accedir a l’àlbum.   

En aquest punt de llibre/programa podeu veure els diferents actes de celebració que tindran lloc durant el 
curs, en un acte central el 31 de gener, en la festa de Sant Joan Bosco. 

Miquel Armengol, salesià i director titular, explica que aquests 75 anys signifiquen “el gra de sorra que 
tants salesians, mestres, personal de serveis, alumnes, famílies... han aportat durant tant de temps per 
fer créixer l'educació salesiana al nostre col·legi. Ha estat un veritable do de Déu que tantes generacions 
de joves s'hagin educat i hagin crescut com a persones i com a cristians a la nostra escola.” 

I afegeix  que “ és un aniversari joiós: les noces de platí de l'escola. Però també ens són un bon esperó. 
Un esperó per mantenir el ritme educatiu de l'escola salesiana. Per estimar els alumnes, i perquè ells notin 

que són estimats. Per seguir el ritme del nostre poble, amb tots els reptes que tenim per davant. Per 
cuidar sempre els valors salesians de la raó, la recerca de sentit i la tendresa.” 

Llegir més i veure vídeos.  

Exposició Francesc d’Assís Padrosa i Pañella sj - La vida d’un llapis; donar la 
vida als altres 

Quant us dura un llapis? Heu pensat que com més escriu més es 

gasta? Un llapis nou té molta vida per davant, mentre que un llapis 
vell ha deixat molta vida enrere. 

Francesc d’Assís Padrosa i Pañella sj (1940-2013), des del seu 
ingrés a la Companyia de Jesús el 1957, sempre va fer seva la 
missió d’acompanyar i donar-se als altres amb una discreció 
absoluta. 

Una de les aficions del P. Francesc Padrosa sj era 
col·leccionar llapis de tots els racons del món. Amb els anys va anar 

https://picasaweb.google.com/104800469249223668093/151004GEACTEINAUGURAL75ANYS?feat=flashalbum
http://www.salesianos.edu/Archivos/Recursos/Puntllibrehorta.jpg
http://www.salesianos.edu/Articulos/7139/1/116/Els-Salesians-d-Horta-celebren-75-anys-d-hist-ria
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fent créixer una col·lecció molt curiosa, interessant, atractiva i extensa: més de 3.000 llapis provinents de 
molts països diferents. 

Amb motiu del segon aniversari de la seva mort, i com a mostra d’agraïment i de reconeixement a un 
jesuïta que, en diverses escoles, va dedicar la vida a acompanyar els joves, Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi 
de Barcelona ha inaugurat l’exposició de la seva col·lecció per tal que en puguin gaudir alumnes, famílies i 
educadors. 

Francesc d’Assís Padrosa i Pañella sj (1940-2013), biòleg per convicció i amant apassionat de la natura, va 
ser un jesuïta exemplar que va encarnar l’esperit ignasià de tot servir i estimar. Mestre de persones, 

educador des dels inicis i formador durant anys de l’Escola Cristiana de Catalunya, va servir sempre les 
escoles passant per tot tipus d’institucions educatives, especialment les vinculades a la Companyia de Jesús. 
Va ser professor i va assumir responsabilitats directives sense deixar de ser proper a tothom. Tota una vida 
escrita en el món de l’educació.  

Un projecte de Santa Teresa-Ganduxer, escollit per ser presentat a les 
escoles del districte 

El passat 7 de setembre, va tenir lloc la Jornada d'inici de curs per als centres docents del districte de 

Sarrià-Sant Gervasi. Enguany, ens va acollir la Torre Bellesguard d'Antoni Gaudí i vam tenir ocasió de gaudir 
de la seva hospitalitat i de les seves instal·lacions. A l'acte hi van assistir uns 120 professors i professores 
del nostre Districte. 

El nostre “Projecte Gaudí” va ser escollit per presentar-lo a la resta d’escoles del nostre districte. 
Va ser una experiència molt enriquidora, ja que dues escoles més van presentar els seus projectes. Vàrem 
parlar de com va sorgir aquest projecte, què suposa a nivell d’organització d’escola i la implicació de tot el 
professorat i com aprenen els alumnes amb el treball cooperatiu, el treball per intel·ligències múltiples, la 
investigació... 

Incorporo l’enllaç on podeu trobar tota la informació del projecte, inclou el power de la presentació i l’adreça 

del blog amb el qual treballem - Yolanda del Arca (tutora de 6è) 

Set alumnes de l’Escola Cristiana, Premi Extraordinari de Batxillerat 

Set alumnes de l’Escola Cristiana han estat reconeguts amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat, que 
atorga el departament d’Ensenyament i que volen ser un estímul per als alumnes i una mostra de la 
constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família.  

Els guanyadors obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada 
en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el 
Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat. 

Els guardonats han estat Jorge Melendo, del col·legi Lestonnac-L’Ensenyança de Lleida; Juan 
Barenys, del col·legi Santa Teresa – Ganduxer de Barcelona; Ramon M. Garcia, de l’Escola Pia 
Sant Antoni de Barcelona; Jan Baserba, de Maristes Girona; Núria Garriga, de Maristes Rubí; 
Maria Delgado, de Vedruna Tàrrega, i Xavier Vallvé, de Dominiques de l’Ensenyament de 
Barcelona. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/crp-sarria-sant-gervasi/dinamitzacio/dinamitzacio-15-16/materialsdelajornadadinicidecurs2015-16
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

