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Bon Nadal des de la CCAPAC 

Arriba el Nadal –temps de retrobades, d’amor, de celebració del naixement de Jesús- i posem punt final a un 
nou any. El proper 2016, però, seguirem treballant des de la CCAPAC per facilitar-vos la tasca que dueu a 

terme al capdavant de les AMPAs i per oferir-vos tots els nostres serveis i suport. Bon Nadal!     

 

 

Pautes de reflexió 

A les eleccions de diumenge, l’educació s’hi juga molt! 

Nova contesa electoral per tancar (potser) aquest cicle. I, des del punt de vista de l’educació, paga la pena 
de prendre consciència d’allò que ens plantegen les formacions; ens hi juguem força des del punt de vista 
de models, per la qual cosa volem fer una crida a les famílies a conèixer el tarannà i l’enfocament que es 
planteja des de les diferents opcions. 

Analitzant els diferents programes, sembla que tothom està per un Pacte Educatiu que doni estabilitat al 

sistema, qüestió que des de la comunitat educativa i, en concret des de la CCAPAC, hem reclamat a 
bastament; no obstant això, hem de dir que no creiem que aquesta proposta vagi més enllà de les paraules.  
Aquest acord necessitaria concreció i renúncies per part de tots i no hi veiem una autèntica predisposició.  
Tant de bo ens equivoquem. 

El que també observem és una defensa generalitzada de l’escola pública i de la gestió pública, menystenint 
les aportacions al sistema educatiu de l’escola concertada, que és la gran oblidada dels programes 
electorals, amb l’excepció desafortunada d’aquells que volen convertir-la en subsidiària o, directament, 
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eliminar-la. Cal remarcar també el compromís d’alguns dels partits catalans amb l’aplicació de la LEC, que 
compartim plenament. 

Defensem que l’ensenyament és un servei d’interès públic i, com a tal, necessita un marc i una regulació 
específica. Però estem convençuts de la necessitat d’una col·laboració públic-privada positiva i constructiva 
que, mitjançant l’escola concertada, configuri un marc de diversitat i llibertat que contribueixi a bastir una 
societat plural i democràtica tot garantint alhora el respecte als drets del pares en l’educació, la lliure elecció 
d’escola i el respecte al pluralisme escolar, amb els quals des de la CCAPAC estem totalment compromesos.  
I defensem tranquil·litat per al sistema, amb un model lingüístic integrador com el que s’ha demostrat 

d’èxit, i lluny de la judicialització que s’ha produït els darrers anys. 

D’altra banda, la majoria de partits plantegen la “gratuïtat total” de l’educació. Més enllà de referències a 
aspectes importants, però col·laterals (llibres de text, etc, on des de les AMPAs i les escoles s’hi treballa 
activament), ens agradaria llegir aquesta proposta en la línia d’adequar els mòduls dels concerts educatius 
al cost real de la plaça escolar, tot i que sincerament en tenim molts dubtes. I tots hem de ser conscients 
que avui el concert és clarament insuficient, la qual cosa obliga les famílies i tota la comunitat educativa a 
fer autèntics esforços i equilibris per garantir el dret dels nostres infants a gaudir de l’educació que es 
mereixen. 

Com hem dit altres vegades, no és la nostra funció recomanar el vot per a ningú, però entenem que des de 
la CCAPAC tenim l’obligació de facilitar-vos pautes de reflexió que us puguin ajudar a prendre les vostres 
decisions, tenint en compte la importància de l’escola com a element fonamental en la construcció de la 
societat de l’avui i del demà, i el valor que tots donem a una educació de qualitat per als nostres fills. 

 

Família i Escola 

Temps de Nadal 

El Nadal és un bon moment per trencar amb les rutines escolars i gaudir en 
família de les tradicions i els espais de lleure. Amb tot, cal recordar que el 
Nadal també ens ofereix un espai educatiu: compartir amb els altres, ser 

solidaris o exercir el consum responsable són alguns dels valors que podeu 
treballar amb els vostres fills. 

Temps de família 

El Nadal és una època ideal per fer activitats que contribueixen a enfortir els 
lligams afectius familiars: guarnir la casa, fer el pessebre, dinar en família, 
jugar junts, explicar històries, visitar exposicions, gaudir de la natura, 
compartir moments de celebració i recolliment amb els éssers estimats, etc...  

Temps de solidaritat 

Aquests dies moltes entitats i associacions organitzen activitats solidàries en què podeu participar amb els 
vostres fills, com ara campanyes de recollida de joguines, recapte d'aliments o mercats solidaris. També 
podeu fer accions solidàries directament amb persones del vostre entorn, dedicant temps als més grans, 
garantint que cap nen al voltant vostre es quedi sense joguines, etc. Aquestes accions contribuiran a fer que 

els vostres fills consolidin actituds solidàries i les incorporin a la seva vida quotidiana la resta de l'any. 

Consum responsable 

El Nadal s'ha convertit en un temps en què és fàcil deixar-se portar per la publicitat, que associa de manera 
enganyosa la felicitat amb el consum desmesurat. Per aquest motiu, cal ajustar la quantitat d'aliments, 
begudes, joguines o regals que comprem, controlar la despesa energètica, per exemple en il·luminació, fer 
servir avets reciclables o de viver, que després es poden replantar, i evitar l'ús ornamental de plantes 
protegides (molsa, vesc, boix grèvol). És un bon moment per donar exemple als fills de com celebrar les 
festes d'una manera responsable. 

Més informació. Recomanacions per a aquest Nadal.  

El joc com a eina de desenvolupament en els nens i nenes 

El joc és una activitat bàsica en la vida i en el desenvolupament global dels nens i joves. Jugant, els nens 

exploren i descobreixen el món; reprodueixen comportaments dels adults, i aprenen a comunicar-se, a 
relacionar-se, a resoldre conflictes, a guanyar i a perdre, etc. Tots aquests aprenentatges en fomenten la 
socialització. 

A través del joc els vostres fills poden desenvolupar i reforçar capacitats de diferents tipus: 

 Mentals: com ara el llenguatge, que permet construir un pensament ordenat i comunicar-se amb les 
altres persones. 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/temps_de_nadal/
http://genius.diba.cat/nadal
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 Socioemocionals: com ara l’autoconeixement o l’empatia, que permeten conèixer i controlar les 
emocions pròpies, i les dels altres.     

 Físiques: com ara la coordinació psicomotriu, és a dir, el control dels moviments i de les capacitats 
sensorials i físiques. 

És important que garantiu que els vostres fills tinguin temps per jugar cada dia; que jugueu amb ells; que 
els oferiu varietats de jocs, i que en potencieu el joc lliure, tan important en el desenvolupament de la 
creativitat i de la imaginació. 

Veure vídeo.  

 

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.    

- 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 

Acte inaugural del 150è aniversari del col·legi Cor de Maria de Sant Feliu de 

Guíxols 

El passat 10 de desembre, la sala Las Vegas de Sant Feliu de 
Guíxols va acollir l’acte de celebració dels 150 anys del col·legi Cor 
de Maria, que va ser conduït per una antiga alumna del centre que 
treballa a TV Costa Brava, la televisió de proximitat de la zona. 

L’acte va començar amb una taula d’intervencions que va comptar 
amb la presència de la germana Úrsula Jové, vicària provincial de 

les missioneres del Cor de Maria; Carles Motas, alcalde de Sant 
Feliu de Guíxols; Miquel Mateo, secretari general adjunt de la 
FECC; Pilar Lascoz, mare general de la congregació Cor de Maria; 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/joc/
http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm
http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm
http://www.ampas.cat/
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Miquel García, director general de centres concertats i privats del Departament d’Ensenyament, i 
Francesc Pardo, bisbe de Girona.   

Després de la ronda de parlaments, es va projectar una presentació digital que recollia l’evolució de l’escola 
des dels inicis fins l’actualitat i, seguidament, va tenir lloc la conferència On va l’educació avui?, a càrrec del 
professor i escriptor Francesc Torralba, qui va recórrer els principals reptes de les escoles del segle XXI i 
va posar especial èmfasi en el repte d’educar persones amb criteri, que siguin capaces de discernir, així com 
en la importància d’educar les emocions. 

La consellera d’Ensenyament en funcions, Irene Rigau, no va poder assistir a l’acte per motius d’agenda, 

però va fer arribar una carta en la qual agraïa la tasca feta per les missioneres i l’actual Fundació al llarg de 
tants anys i encoratjava a seguir educant amb esperit de millora i de confiança en el futur. Podeu llegir la 
notícia que en va publicar el diari El Punt Avui. 

Finalment ahir, 13 de desembre, el Monestir de Sant Feliu de Guíxols va acollir la missa de commemoració 
del 150 aniversari, concelebrada pel bisbe de Girona i per mossèn Narcís Ponsatí. Hi van assistir religioses 
de la congregació de les Missioneres del Cor de Maria, alumnes, antics alumnes, famílies, professors, 
membres del Patronat de la Fundació Cor de Maria-Sant Josep i moltes altres persones de la ciutat que van 
voler compartir la celebració.  

75 anys de presència a Barcelona de l’escola Concepcionistes  

L'escola Concepcionistes de Barcelona, fundada per Santa Carmen Sallés, celebra 

aquest any el 75è aniversari.  

La comunitat educativa concepcionista respon, des d’una lectura transcendent de la 
vida, als reptes que presenta el món actual amb noves conviccions, un nou 
llenguatge i una innovadora metodologia.  

Avui, el centre continua aquest projecte educatiu tot formant persones íntegres i 
compromeses en la transformació de la societat. 

 

Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi de Barcelona celebra el 120è aniversari 

Aquest curs el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona viu una important 

celebració: els seus 120 anys d'història. 

“Sota el lema 120 anys de compromís volem fer-nos ressò d'una llarga història de 
compromís amb la societat, amb l'Església, amb les persones, amb la innovació i 
amb l'educació”. 

“Avui, com a escola de la xarxa Jesuïtes Educació, el compromís té més força que 
mai en aquest moment de transformació i d'impuls cap al futur marcat per 
l'HORITZÓ 2020”.  

Aquí trobareu fotografies de l’acte de celebració.  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/922563-lescola-cor-de-maria-de-sant-feliu-fa-150-anys.html?cca=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B9u6NKTGaroCOTUyVVA1NFl5RkU&usp=sharing
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

