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Seguiu-nos i feu-nos “M’agrada” 

La CCAPAC ja és a Facebook 

Des de la Junta Directiva de la 

CCAPAC us volem donar la 
benvinguda a la nostra pàgina de 
Facebook, que volem que sigui 
referència per a les AMPAs de les 
escoles cristianes de Catalunya. 

Volem, per damunt de tot, 
comunicar-nos: posar a la vostra 
disposició eines que us aportin valor 

i proposar-vos espais de participació 
i d’acció; conèixer les vostres 
inquietuds, què feu i què proposeu, 
de manera que tots plegats 
contribuïm a enriquir el servei que 
prestem a les famílies. 

També volem compartir amb vosaltres la nostra acció encaminada a contribuir a la construcció d’un sistema 
educatiu de qualitat que permeti el creixement i el desenvolupament dels nostres fills i filles en un entorn de 
llibertat que, en definitiva, ha de menar al servei de la construcció d’una societat més justa i plural. 
Benvinguts! 

 

Carta oberta a les famílies de les escoles cristianes de Catalunya 

Aquests dies en què sembla que es vol posar l’escola cristiana en el punt de mira, volem adreçar-nos a 
vosaltres amb un missatge de coratge i esperança. 

Com a famílies que compartim l’educació dels nostres fills i filles amb les escoles cristianes, volem refermar 
la confiança en les institucions i en tots els professionals que treballen amb els nostres infants, i la 

implicació per tal de bastir comunitats educatives cohesionades que ens condueixin a tots plegats a créixer i 
millorar de manera continuada. 

Els darrers dies han sortit a la llum diferents casos de presumptes abusos sexuals en escoles del nostre 
col·lectiu. Els condemnem profundament, ens fan mal al cor i volem manifestar la nostra voluntat de 
tolerància zero davant qualsevol agressió als infants. Volem fer arribar tot el nostre suport i proximitat a les 
víctimes de qualsevol mena d’agressió, que no només és un atac a la persona, sinó que la vivim com una 
agressió a tots i cadascú de nosaltres. 

Evidentment, cal transparència i acció contundent davant d’aquesta mena de fets, salvaguardant, però, la 
presumpció d’innocència, amb un equilibri que és tan necessari com complex. 

No podem compartir l’acarnissament que s’està produint amb l’escola cristiana i, fins i tot, amb l’Església.  
Com a tants altres àmbits de la societat, no som aliens a aquesta mena de fets, però el compromís per 

eradicar-los és ferm.   
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Hem de treballar i seguir progressant per tal que els infants esdevinguin forts i disposin dels coneixements, 
mitjans i suports per tal de denunciar immediatament aquesta mena de situacions. La prevenció és 
fonamental, com també ho és que hi hagi els mecanismes necessaris per tallar d’arrel qualsevol 
comportament d’agressió. Aquest és el camí per ajudar els nostres fills i filles a esdevenir persones 
autònomes i amb confiança en si mateixes. 

Des de la CCAPAC sovint remarquem que som força. Som força gent disposada a acollir i a servir, 
compromesa amb l’educació i l’escola. 

I avui volem remarcar la força de l’escola cristiana davant d’aquells que, amb interessos o intencions gens 

clares, es valen de l’anacronisme i accentuen el vessant morbós per desacreditar-nos. 

Com a famílies, volem agrair a totes les persones que des de l’escola cristiana treballen cada dia amb il·lusió  
i amb valentia, amb passió i amb obertura de mires, amb professionalitat, per tal que els nostres fills i filles 
esdevinguin protagonistes del seu propi camí.  Valorem la seva feina i ens posem al seu costat per tal de 
sumar de manera coherent els nostres esforços. 

Som il·lusió per esdevenir pedra angular en la construcció d’una societat plural i democràtica; som esforç 
per seguir creixent i progressant de manera oberta, acollidora i transparent; som confiança i compromís 
per una educació de qualitat en un marc de llibertat i pluralitat, a la llum de l’Evangeli de Jesús de Natzaret. 

Endavant! Som força! 

 

Crònica 3a edició AMPAs en Xarxa 

L’atzar ha volgut que coincidissin en el temps 
el Mobile World Congress a Barcelona i la 3a 
trobada AMPAs en Xarxa dedicada a les 
noves tecnologies 2.0 aplicades a la 
comunicació amb les famílies, que es va 
celebrar a Terrassa el passat 21 de febrer. 
Tothom vol posar-se al dia, encara que les 

possibilitats i els objectius d’uns i altres siguin 
del tot diferents. 

L’esforç que fan les Juntes de les AMPAs per 
arribar a les famílies, per transmetre la 
informació de les activitats que proposen, per 
ser transparents en la gestió i evitar la 
desconfiança i per intentar implicar-les en 
l’educació dels fills, sí que mereixeria un 
“World Congress” per rebre el reconeixement 

a una tasca que no té preu. Una feina que compta amb pocs recursos i que pot realitzar-se gràcies a la 
voluntat d’una gent entusiasta i honesta que vol posar llum a la foscor que, tradicionalment i equivocada, 
s’atribuïa a les AMPAs, que utilitzaven les circulars informatives que sovint acabaven a les papereres 

properes a l’escola, les xerrades a les portes a l’entrada i sortida dels alumnes, o el tauler d’anuncis com a 
únics mitjans de comunicació. 

Avui, l’ús d’Internet i les xarxes socials obren la possibilitat a noves propostes i a noves formes de 
participació; permeten interactuar per entendre millor les necessitats de cada associació i motiven les 
famílies a contribuir en el dia a dia de l’escola dels fills. Eines con les pàgines webs, Twitter, Facebook, 
Newsletter, Blocs, Whatsapp, Instagram, les App per a mòbils, etc., són al nostre abast i no hem de tenir 
por d’utilitzar-les per assolir els nostres objectius i per donar una informació directa, útil, transparent i 
immediata que les famílies agrairan. La col·laboració amb els diferents sector educatius de l’escola i un ús 
responsable i respectuós també ajudarà les respectives comunitats educatives a assolir les fites marcades 
en cada moment. 

Les ponències de les diferents AMPAs a la 3a trobada AMPAs en Xarxa així ho va demostrar, amb 
propostes i projectes que donen la raó a aquelles associacions que van decidir “renovar-se” tecnològicament 

per establir nous canals de comunicació entre la Junta i els seus representats. Fins i tot jo mateix, que vaig 
quedar-me en temps de la PDA (Paper D’Apuntar), em vaig convèncer dels beneficis d’una comunicació 
amb les famílies mitjançant les noves tecnologies i amb la satisfacció de saber que no necessàriament s’ha 
de comptar amb la presència d’una mare o un pare a la Junta de l’AMPA amb els coneixements necessaris 
per fer-ho. Precisament la interacció i col·laboració entre els membres de les nostres associacions, que 
promou el projecte AMPAs en Xarxa, facilita aquesta mancança. 

Però, i sempre es bo buscar un “però”, resulta paradoxal que en temps on la informació i la comunicació la 
tenim més a l’abast que mai, els índexs de participació activa i presencial en les activitats que organitza la 
Junta de l’AMPA estiguin condicionades per la presència dels fills i filles, ja sigui per manca de temps o 
qualsevol altre motiu. Els membres de la Junta entenen que la participació de tota la família, junts o per 
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separat, és el cor que dóna vida i sentit a allò que volem plegats; el millor entorn educatiu per als nostres 
fills i filles. No estalvien esforços per organitzar tot tipus d’activitats, i on la vostra resposta presencial els 
animarà a plantejar-ne de noves, segurament amb més il·lusió i empenta encara si s’escau. Potser mereixen 
una resposta que serveixi de suport a la seva tasca, oi? Almenys fins que no puguem organitzar l’”AMPA 
World Congress”. 

Els emoticons mai podran substituir una encaixada de mans. 

Andrés Cardenal 

 

10 de març 

Assemblea general ordinària anual de la CCAPAC 

La seu de la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC - c. dels Àngels, 18, 4t, Barcelona) acollirà el proper dijous, dia 10 de març (19 

hores) l’Assemblea General Ordinària de la CCAPAC.  

Enguany tancarà l’assemblea la conferència Viure amb entusiasme en la família, que 
pronunciarà el professor i conferenciant Víctor Küppers.  

 

 

La CCAPAC dóna la benvinguda a Lluís Font i agraeix la tasca a Ferran 
Ruiz 

Des de la CCAPAC volem donar la benvinguda i felicitar Lluís Font i Espinós pel seu recent nomenament 
com a president del Consell Escolar de Catalunya. Nascut a Barcelona el 1958, Font ha estat director general 
de la Fundació Blanquerna i actualment és professor a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna. També ha estat relacionat amb la docència no universitària com a professor i director de 
l’Institut Politècnic de Formació Professional Sant Ignasi i director de secundària al Col·legi Sant Ignasi.   

D’altra banda, també volem agrair Ferran Ruiz Tarragó, el president sortint, per la tasca desenvolupada 

aquests anys al capdavant del Consell Escolar de Catalunya. Nascut a Mataró el 1950, és llicenciat en 
Ciències, Secció Físiques, per la Universitat de Barcelona, i catedràtic en matemàtiques des de l’any 1977. 
Ruiz ha ocupat diferents càrrecs en el Departament d’Ensenyament des de l’any 1983, com ara responsable 
del Programa d’Informàtica Educativa i subdirector general de Tecnologies de la Informació. Des de 2005, 
Ferran Ruiz ha estat responsable d’avaluació i prospectiva de les Tecnologies de la Informació i Comunicació 
del Consell Superior d’Avaluació. 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

La família és la principal responsable de la formació i del seguiment escolar 
dels fills 

El seguiment i l'acompanyament escolar a casa han de servir perquè els vostres fills assoleixin de manera 
autònoma i responsable els objectius escolars. La família és el primer referent educatiu dels vostres fills i 
també la principal responsable de la seva formació i el seguiment escolar. 

En primer lloc, pares i mares heu de garantir l'assistència diària dels fills al centre escolar en unes bones 
condicions d'alimentació, descans i salut, procurant que tinguin una actitud positiva, respectuosa i 
responsable, que els permeti aprofitar de manera òptima l'aprenentatge. 

És important assenyalar que fer el seguiment i l'acompanyament del procés escolar dels fills no vol dir 
assumir tasques que no us són pròpies, com fer-los els deures. Un bon acompanyament implica assegurar-
se que fan els deures o reforçar els continguts escolars amb les activitats familiars diàries (portar-los a 
comprar, llegir amb ells abans d'anar a dormir...) 

Llegir més.  

Els nens i joves necessiten normes i límits per sentir-se segurs 

Avui en dia, els pares i les mares estem preocupats per oferir una bona educació als nostres fills i ens 

trobem amb dificultats assolir aquesta tasca amb èxit. Marcar límits, posar normes, aplicar càstigs o dir no 
cada vegada es fa més difícil i complicat.  Sovint portem un ritme accelerat, estressant, intentant 
compaginar de la millor manera la vida laboral i la familiar, tasca realment difícil. La darrera cosa que 
desitgem en arribar a casa, cansats i amb un sentiment de culpabilitat per no haver dedicat prou 
temps als nostres fills, és haver-nos de posar a prohibir coses, posar normes i a dir que no a les 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/
http://www.petitsabadell.cat/elnano/posar-limits-als-nostres-fills/#.VqicDYQf0_I.facebook
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seves demandes. Sense voler, cedim fàcilment a les seves exigències a canvi d’una estona de tranquil·litat i 
pau i no ens adonem que no estem ajudant-los a créixer de manera tolerant, amb valors, amb 
pautes de conducta… En definitiva, a conviure amb les altres persones. 

Llegir més.  

La comunicació assertiva afavoreix la relació amb els fills  

Hay una frase muy usada por los adolescentes y es esta: “no se puede hablar con mis padres”. Cuando les 

pregunto por qué no han compartido su punto de vista con ellos me explican que “¿para qué? Si no 
escucha…”, “¡Imposible! Esto no se lo puedo decir a mis padres…se enfadarían un montón…”, “Si se lo digo 
se decepcionarán”, “No me va a creer”…  

Llegir més.  

L'ús inadequat de tauletes i mòbils pot afectar la salut dels nens  

Encara no han fet 1 any i ja passen molta estona mirant embadalits una pantalla, una pràctica que no farà 

més que augmentar a mesura que es vagin fent grans. Abans era la televisió, però ara els nens es queden 
enganxats davant de pantalles molt petites, i que miren de molt a prop. Telèfons, tauletes, consoles de 
videojoc, mini DVD (per exemple, en els cotxes)… formen part de la vida quotidiana dels nens des que són 
ben petits. Quines conseqüències té aquest ús intens de dispositius amb pantalla? 

Llegir més.  

L'alimentació té un paper clau en la prevenció de refredats, constipats i grip 

Moltes de les malalties respiratòries comunes que pateixen els nens durant els mesos de fred es produeixen 
per una gran varietat de virus, i apareixen per contagi, que es propicia més per una baixada de 

defenses que no pas per les condicions meteorològiques.  

Els nens menors de 5 anys són els que més es contagien, i ho fan de forma repetida, de mitjana entre 3 i 5 
cops l’any. Llegir més.  

Pots detectar si el teu fill o filla són assetjats 

En aquesta guia trobareu informació i recursos per saber què és l'assetjament, com detectar si el vostre fill 
o filla el pateix i com podeu col·laborar per fer-hi front. 

En el context familiar, la relació que teniu amb els vostres fills i la manera en què els eduqueu influeixen en 
les relacions que ells tenen amb els seus companys. 

Llegir més.  

 

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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