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Aquest dissabte, 2 d’abril, a Lleida 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 

Aquest dissabte, 2 d’abril, la seu de la Federació d'AMPAs de les Escoles Cristianes de Lleida 

(FAMPAEC - Avinguda Blondel, 11, 3r) 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 serà conduït pel 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.  

 

Ja us hi podeu inscriure!  

4a edició AMPAs en Xarxa a Cassà de la Selva 

Ens engresca i ens empeny a seguir fent créixer el 

projecte AMPAs en xarxa la bona acollida que han 
tingut les tres edicions anteriors, així com la 
satisfacció dels membres d'AMPAs que hi han 
participat. És per això que proposem una de nova 
orientada a les AMPAs de les comarques gironines. 

Aquesta quarta edició tindrà lloc el proper 10 
d’abril (de 9 a 14h) a La Salle de Cassà de la Selva 
(c. Germà Agustí, 25) i comptarà amb la participació 
de ponents de La Salle de Cassà de la Selva, 
FEDAC Sant Narcís de Girona, Vedruna de 
Palafrugell i Immaculada Concepció de Lloret, 
que abordaran, respectivament, els temes: Robots a 

les aules, creem enginyers?; Comunicació 3.0 amb 
les famílies; L’efecte del “terror” i Socialització de 
llibres de text. Ja us hi podeu inscriure aquí. 

 

Article del president de la CCAPAC publicat a El Punt Avui 

La concertada, al servei de l’educació 

El passat 28 de març, el diari El Punt Avui va publicar, sota el títol La concertada, al servei de l’educació, un 

article del president de la CCAPAC, Josep Maria Romagosa. A continuació el reproduïm: 
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http://www.ampas.cat/
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2016/03/Triptic_AMPAsXarxa_Girona-1.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=238
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Ja fa un temps que s'observa com es desenterren vells discursos d'oposició entre escola pública i concertada 
que crèiem superats i propis d'altres èpoques. Des del màxim respecte a l'escola pública, que valorem i 
considerem imprescindible, defensem també el paper de l'escola concertada i, en concret, de l'escola 
cristiana en el sistema educatiu de Catalunya. No podem acceptar, doncs, la discriminació a què de 
vegades se la vol sotmetre. 

Sentim que s'està covant un atac a l'escola concertada presentant-la com la font de tots els mals de la 
pública, oblidant la llibertat de les famílies a triar l'escola i el model educatiu que volen per als seus fills en 
un marc de diversitat. 

Les darreres setmanes hem assistit, arran del cas dels Maristes, a un “espectacle” que semblava buscar el 
vessant morbós per desacreditar l'escola concertada, quan el que cal és que tots junts treballem per tal que 
els infants esdevinguin forts i disposin dels coneixements, mitjans i suports que els permetin denunciar 
immediatament qualsevol abús o agressió.  

Llegir més.  

 

El funcionament de les comissions de garanties d’escolarització. Algunes 

observacions 

Les circumstàncies que caracteritzen el proper procés de preinscripció poden comportar que l’actuació de les 
comissions de garanties esdevingui cabdal. Així ho considerem després de constatar la davallada d’alumnat, 
accentuada en determinades poblacions, i l’actuació d’alguns ajuntaments o determinades forces polítiques 
que, ignorant l’ordenament jurídic, decideixen que qui ha de patir les conseqüències de la manca d’alumnat 
és exclusivament el sector concertat, menyspreant la realitat del Servei d’Educació de Catalunya. 

Recordem que les funcions dels òrgans de garanties del procés d’admissió estan regulades per llei i són: 
supervisar el procés d’admissió d’alumnes, el compliment de les normes que el regulen i, potestativament, 
proposar a les administracions educatives les mesures que considerin adients.  

No poden, per tant, decidir l’aplicació de mesures i, molt menys, actuar contravenint la normativa vigent en 
la matèria. Tampoc no poden actuar en perjudici de les atribucions que legalment ostenten les titularitats 
dels centres concertats o, en el seu cas, els consells escolars. 

La col·laboració de tots ha de servir perquè aquests òrgans de garanties desenvolupin correctament la seva 
funció, sense perjudici del que legítimament correspon a les titularitats dels centres concertats o a les 
direccions dels centres públics.  

En aquest butlletí publicat per la FECC en trobareu més informació a la primera notícia.  

  

Família i escola 

Llegir fomenta la imaginació i la capacitat verbal 

Que els nens llegeixin és una activitat que depèn en gran mesura dels pares i mares. Se'ls ha d'animar a 
llegir, ja que els llibres contribueixen a la seva formació i educació. 

L'hàbit de la lectura augmenta la seva creativitat i estimula la imaginació. Si els nens llegeixen des de ben 
petits, els serà més fàcil, quan siguin grans, resoldre conflictes, afrontar diferents situacions i prendre 
decisions.  

Llegir més.  

S’ha d’evitar confondre tenir una bona relació amb els fills amb ser-ne 
amics 

“Els ho expliquem tot com si fossin els nostres amics”, diuen la Paula (16 anys) i la Mireia (18). “Tot, tot, 
no, que també hi ha mentides piadoses, que nosaltres enganxem i us les deixem passar”, rebaten els pares, 

el Xavi Nadal i la Sílvia. 

Les filles han quedat sorpreses per les afirmacions dels pares. Riuen. Els pregunten quines mentides són, i 
per què no els havien dit abans que sabien que mentien. Com que els pares no responen, elles canvien de 
tema. “Hi ha temes que ens guardem per a la nostra intimitat, perquè pensem que són de la nostra edat, 
perquè va bé explicar-ho a una amiga i que no tingui més transcendència”, diu la Mireia.  

Llegir més.  

 

 

Ja%20fa%20un%20temps%20que%20s'observa%20com%20es%20desenterren%20vells%20discursos%20d'oposició%20entre%20escola%20pública%20i%20concertada%20que%20crèiem%20superats%20i%20propis%20d'altres%20èpoques.%20Des%20del%20màxim%20respecte%20a%20l'escola%20pública,%20que%20valorem%20i%20considerem%20imprescindible,%20defensem%20també%20el%20paper%20de%20l'escola%20concertada%20i,%20en%20concret,%20de%20l'escola%20cristiana%20en%20el%20sistema%20educatiu%20de%20Catalunya.%20No%20podem%20acceptar,%20doncs,%20la%20discriminació%20a%20què%20de
http://www.escolacristiana.org/vistaCircular/Recursos/Espai22/1283.pdf
http://www.sortirambnens.com/consells/consells-pels-pares/1026/a-llegir
http://www.ara.cat/suplements/criatures/Mireia-no-que-pares-fills_0_1530446945.html
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Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferències CCAPAC 

2015-16 

Segur que, moltes vegades, ens fem preguntes davant la realitat i la 
responsabilitat d’acompanyar el creixement dels nostres fills i filles: 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?; quines situacions de ciberassetjament es poden produir? 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de 
Catalunya (CCAPAC) posa a disposició de les AMPAs, entre d’altres serveis, una 
sèrie de conferències sobre aquests temes educatius i molts més.  

Avui destaquem la de 140 Comunicació Ciberassetjament entre adolescents. 

Els últims estudis sobre ciberassetjament han mostrat un creixement d'aquest 
fenomen entre els adolescents i joves d'entre 12 i 18 anys. 

 
Davant d'aquesta preocupant situació, hem preparat una xerrada adreçada a pares i equip docent 
per detectar, prevenir i actuar sobre aquest problema, tant des de l'àmbit de la comunicació (ús 

adequat de xarxes socials) com des de la vessant psicològica dels adolescents i les seves famílies. 

Aquestes xerrades ofereixen les claus tant des de la més recent actualitat de les xarxes socials 
com dels aspectes psicològics que les famílies necessiten conèixer per actuar. 

Les situacions davant les quals es poden trobar els adolescents són: 

 Violència de gènere entre adolescents: l'índex de control per part d'alguns dels joves sobre les 
seves parelles. 

 Ciberbullying escolar: assetjament entre escolars a través de xarxes socials. 

 Groomming: assetjament d’adults a adolescents. 

A qui van dirigides 

Famílies d'adolescents d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; pares, mares i tutors d'alumnes en edat 
escolar; docents i directors de centres educatius que vulguin identificar, prevenir i actuar sobre possibles 
casos de ciberassetjament entre adolescents. Cada xerrada té una durada de 1,30 hores. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

http://www.escolacristiana.org/ccapac/fitxers/Serveis_de_conferencies/CatalegConferenciesCCAPAC_2015_16.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

