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Celebrada a Manresa la 2a Trobada AMPAs en Xarxa 

  

  

El passat diumenge, 29 de novembre, va tenir lloc a Manresa la segona Trobada AMPAs en Xarxa, que va 
arrencar el curs passat amb el propòsit d’identificar les bones pràctiques i experiències reeixides de les AMPAs 
federades a la CCAPAC arreu del territori.  

Aquesta n’és la crònica, escrita pel membre de la CCAPAC, Andrés Cardenal: 

Tornar al poble dels avis després de molts anys i reviure aquells dies d'infantesa que van contribuir a ser qui 
sóc, renovar aquell esperit aventurer i lluitador absent de desànim on el grup d'amics ho era tot i on els 
problemes no eren més que fites a conquerir, em va fer recordar aquell somriure etern. Lluitant junts contra 
el món érem feliços i, sense adonar-nos-en, cada vegada que compartíem els nostres somnis anàvem omplint 
la part del nostre cor que el fa bategar. 

El passat diumenge va ser com si tornés a aquells moments que tant m'omplien; vaig anar a Manresa per 

participar a la 2a trobada "AMPAs en xarxa", que es va celebrar a l'escola FEDAC d'aquesta ciutat. 
L'acolliment, la presentació dels projectes i la post-trobada van ser excel·lents; els assistents van participar 
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activament amb una complicitat molt enriquidora per al desenvolupament de la jornada i amb una voluntat de 
col·laboració que demostrava, paraula a paraula, el seu interès pels temes tractats. 

Potser hauria d'escriure sobre les interessants experiències presentades, però les podreu trobar a l'arxiu 
dedicat al web de la CCAPAC. Prefereixo destacar l'esforç i la dedicació que ofereixen les mares i pares per 
"tirar-los endavant", el sentiment, la força, la perseverança i la il·lusió que hi posen. Els objectius de la 
trobada es van assolir amb escreix, senzillament perquè vosaltres, aquells qui treballeu dia a dia des de les 
AMPAs, n'éreu els protagonistes. 

Gràcies a tots per lluitar i no defallir, per ser-hi i entendre on sou, per la vostra generositat, per tantes i 

tantes coses... i per haver-me tornat aquell somriure que ja creia oblidat. Potser hi haurà gent que us digui 
que no té cap sentit pujar una muntanya per tornar a baixar-la poc després, que us cansareu per no res, però 
segurament aquells que us ho diguin mai no faran el cim.   

I gràcies per contribuir a fer de l'AMPAs en xarxa un espai de col·laboració, d'integració i potser, fins i tot, 
d'amistat entre els qui formem part del col·lectiu de mares i pares. I gràcies per demostrar que som força! 

"La nostra por més fonda no és no estar a l'alçada. La nostra por més fonda és que som molt poderosos. És la 
nostra llum, no la nostra foscor el que més ens fa por. Ser conformista no li fa servei al món ni a nosaltres 
mateixos" (Nelson Mandela.) 

Prepareu-vos, que ja és en marxa la 3a Trobada AMPAs en Xarxa al Vallès. 

 

Us n’adjuntem el cartell! 

Descomptes al Festival de la Infància i la Joventut 

En virtut del conveni signat l’any passat entre la 
CCAPAC i la Fira de Barcelona, les AMPAs adherides 

a la Confederació poden gaudir de descomptes a les 
activitats organitzades per la segona, entre les quals 
el Festival de la Infància i la Joventut.  

Fins al proper 8 de desembre podeu aconseguir 
un descompte de 3€ a l’entrada del Festival de la 

Infància i XD Young Fest tot introduint el codi 3CF671C8 al procés de compra. 

Com a novetat, enguany el Festival de la Infància incorpora l'XD Young Fest, un espai amb un munt de 
propostes per a joves de 10 a 14 anys i, per primera vegada, porta a Barcelona l'esdeveniment Un día con 
Peppa, un espectacle únic per als més petits. A més, no hi faltaran nombroses activitats esportives, 
educatives, creatives i solidàries per gaudir amb tota la família!  

  

Família i Escola 

La nostra actitud davant l’esport infantil pot generar frustració en els fills 

“Mare, no vull seguir jugant a futbol!”. “No em surt res i els meus companys em diuen que tinc la cama de 
fusta”. “Pateixo molt i em poso nerviós”. “No m’agrada el futbol i no vull que m’hi portis”. 

Davant de frases com aquestes, els pares ens quedem perplexos. Els nostres fills, que desitjaven apuntar-se 
al seu esport preferit, que s’emocionaven i no dormien la nit anterior al partit, de sobte, passen de l’amor a 
l’odi. Per què? Per frustració. 

La frustració és un sentiment que sorgeix quan et sents decebut amb el resultat de la teva implicació, el teu 
treball i el teu esforç. És la conseqüència que la balança no estigui en equilibri. Ens sentim enormement 
afortunats quan la sort, sense merèixer-la, s’inclina al nostre favor. Solem fer comentaris del tipus “quina 
sort que he tingut, no sé ni com ha entrat aquesta pilota, he tingut la sort de la meva vida!” Però passa 
també en moltes circumstàncies que, per molt que t’esforcis i t’entreguis, no sempre 
aconsegueixes el que mereixes. Molts són els nens que somien en ser Nadal, Ronaldo i, ara, Carolina 
Marín. 

 El 5% dels nens en edat escolar pateixen de mal de cap o cefalea amb 

freqüència 

El mal de cap o cefalea és un símptoma que en moltes ocasions es presenta associat a malalties infantils. No 
obstant això, els mals de cap específics són freqüents en nens i poden ser de diferents tipus (tensional, 
migranyós, postraumàtic, etc...) Podem dir que fins a 5 de cada 100 nens en edat escolar pateixen cefalea 
amb una relativa freqüència. Alguns estudis afirmen, fins i tot, que el 69% dels nens han patit ja algun 
episodi important de cefalea abans dels 14 anys d'edat. 

http://www.ampas.cat/
http://www.festivalinfancia.com/ca/compra-de-entradas
http://www.fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/divulga/inspira-nuevo/2014/03/10/la-importancia-de-treballar-la-tolerancia-a-la-frustracio/
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 Quins factors produeixen el mal de cap? 

 Quantes classes de mal de cap poden tenir els nens? 

 Quines característiques té la cefalea tensional? 

 Com és la migranya en els nens? 

 Quins símptomes són alarmants en la cefalea del nen? 

 Què pot fer el metge del nen davant d'un pacient amb cefalea?· Quines mesures es poden prendre a 
casa per alleujar el mal de cap? 

 I per prevenir l'aparició dels episodis? 

Llegir més.  

 

Enguany a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona 

12a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat 

organitza per segon any consecutiu, amb la coorganització de 
la Fundació Escola Cristiana i d’altres entitats, la 12a Mostra 
de Cinema Espiritual de Catalunya, que tindrà lloc fins al 
15 de desembre i que enguany destaca per l’extensió de la 
mostra arreu de Catalunya gràcies al conveni de col·laboració 
amb l’Obra Social “la Caixa”, que permetrà que alguns dels 
títols del certamen es puguin veure a Girona, Lleida i 
Tarragona.    

La Mostra, que enguany arriba a la dotzena edició, presenta 
una selecció de catorze de les pel·lícules més 
interessants de la producció cinematogràfica espiritual i 

religiosa actual. En aquest certamen hi tenen cabuda tant pel·lícules que recullen la sensibilitat d’alguna 
de les diferents confessions religioses com films que tenen com a fil conductor el diàleg entre la religió i la 
societat actual. 

Les pel·lícules, subtitulades en català, aniran acompanyades d’una presentació a càrrec d’especialistes en el 
món del cinema i en diversitat religiosa, cosa que permetrà comprendre millor les claus dels films i convidar 
els espectadors a la reflexió. 

Calvary, Timbuktu, Words with Gods o God is the Bigger Elvis són alguns dels films que oferirà el 
certamen, el programa complet del qual us oferim aquí.  

 

Nova edició del catàleg de conferències per a pares i mares 

Tot sovint, mestres, professors i pares ens fem preguntes davant la 
realitat, com ara: Estudiar i fer els deures o ajudar a les tasques de 
casa?; Acompanyar-los en els disgustos o evitar les frustracions?; 
Activitats extraescolars o passar el temps a casa?; Premiar o castigar?; 
Que tinguin els seus diners o no cal perquè ja els paguem el que 
necessiten?; La bufetada educativa, educa?; Els avis i àvies a primera 

línia de foc? o Quines situacions de ciberassetjament es poden produir?  

La CCAPAC posa de nou a les vostres mans una nova edició del catàleg 
de conferències per tal de donar resposta a aquests temes i a molts 
d’altres amb 57 propostes de 15 conferenciants avalats per la seva 
experiència i professionalitat.  

Hi hem introduït enguany uns elements força rellevants:  

Una classificació de les conferències en quatre grans temes (plana 18)  

 creixement dels fills 

 actituds educadores dels pares i mares 

 pares i escola 

 el món d’avui, l’entorn on creixen els nostres fills 

desenvolupats, alhora, en centres d’interès.    

http://www.hospitaldenens.com/guia-de-salut-i-malalties/mal-de-cap-dels-nens
https://www.dropbox.com/s/9210jrdkwdu13dv/151020_programa_XII_MCE_3.pdf?dl=0
http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm
http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm
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- En aquesta mateixa línia, s’han afegit a cada conferència unes etiquetes o tags, que són 
paraules descriptives que ajuden a classificar el contingut de la conferència; d’aquesta manera, us 
facilita de trobar la que s’ajusti al tema, assumpte, qüestió... que desitgeu abordar amb els 
vostres pares. Trobareu indexades aquestes etiquetes de la plana 21 a la 24.  

- Els enllaços o hipervincles us facilitaran la consulta del catàleg online.  

Com a novetat, informar-vos que hi trobareu també una sèrie de conferències adreçades als alumnes. 
Recordar-vos també que trobareu publicat el catàleg a la nostra web www.ampas.cat > Accés restringit > 
Servei de conferències.  

Finalment, demanar-vos insistentment que feu una valoració de la conferència que hàgiu rebut (una sola 
valoració per AMPA) a través d’un breu qüestionari online que ens ha de permetre de millorar i introduir 
elements de renovació en aquest servei. També trobareu l’enllaç en el mateix apartat que us indicàvem 
abans.   

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

200 anys de l'Escola Pia Sant Antoni  

El 22 de novembre de 1815 començaven les classes a l'Escola Pia Sant Antoni. Amb 

motiu de l’efemèride, el passat 23 de novembre tota l'escola va sortir al carrer per 

celebrar-ho amb sis cercaviles simultanis que van sortir dels barris de Sant Antoni, Poble 

Sec i Raval, dels quals són la majoria dels alumnes.  

La riuada d'alumnes, mestres i pares van confluir a l'escola, on es va fer un acte de 

record de la història del centre amb actuacions dels gegants, els grallers, els tabalers i 
els castellers del centre, Els Porquets de Sant Antoni. La festa va acabar amb un pastís 
gegant de 200 espelmes. 

 

L’escola Sant Feliu de Cabrera de Mar celebra la 33a edició de la Fira de 
Santa Llúcia i Pessebre Vivent  

El col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar (Maresme) organitza el 

proper 12 de desembre a la tarda la 33a edició de la  fira de Santa Llúcia, en 
la qual es poden trobar treballs fets pels nens i nenes, concerts i recollida de 
joguines i aliments. 

Destaca també la 32a edició del Pessebre Vivent, que escenifiquen els nens i 
nenes de 5è de primària. “Us convidem a acompanyar-nos en aquesta festa”. 
En trobareu més informació a www.escolasantfeliu.net 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

http://www.ampas.cat/
https://www.facebook.com/escolapiasantantoni/
http://www.escolasantfeliu.net/
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

