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Escrit del president de la CCAPAC 

Escola Cristiana al servei de la societat: escola i cristiana 

En el seu encontre amb els participants a la sessió de cloenda del Congrés mundial sobre l’educació catòlica 

celebrat a Roma l’any passat, el Papa Francesc va advocar per una “educació humanament inclusiva”, fugint 
de models selectius i elitistes i que “acompanyi la persona vers el transcendent sense fer mai proselitisme”, 
la qual cosa ha de contribuir a obrir-ne els horitzons. 

Des d’aquest punt de vista, cal entendre i assumir que educar és actuar amb esperança i confiança. 

Les famílies que confiem l’educació dels nostres fills i filles a l’escola cristiana hem de creure confiadament 
que és escola i que és cristiana. I no d’una manera light, sinó d’una manera autèntica i compromesa. 

Creiem en escoles obertes i acollidores on, treballant des de la proposta i l’acompanyament -mai des de la 
imposició- i sobre la base d’un caràcter propi que plasma la manera d’entendre la vida i el món, es 
desenvolupa un projecte educatiu que impregna la manera de treballar de l’escola fonamentada, sense cap 
mena de dubte, en l’esperit i els valors de Jesús de Natzaret, convençuts que suposen un enriquiment per a 
la persona. 

Segurament molts d’aquests valors han esdevingut ”generalment acceptats” i socialment valorats, i s’han 

anat incorporant metòdicament a l’ensenyament i l’educació. I ho celebrem; però no es pot oblidar el 
lideratge de l’escola cristiana, dels seus professionals i de les comunitats educatives que la formen, en la 
seva implementació i vivència. 

Les AMPAs i les famílies ens hem de comprometre a contribuir a donar coherència i solidesa a aquest 
projecte. Sense coherència no es pot educar. I la suma coherent d’esforços de tota la comunitat educativa, 
de la qual formem part d’una manera activa, redundarà en un creixement integral dels nostres fills i filles, 
per tal que esdevinguin motors de canvi i de pluralisme en la societat que els tocarà viure.   

No ens amaguem: considerem la interioritat i l’espiritualitat una dimensió fonamental de la persona i 
element clau en els seus processos de creixement i de maduració. 

Això no es fa amb paraules; cal que tots plegats posem a l’abast dels nostres infants mitjans de proposta de 
vivència de la seva interioritat i espiritualitat, des del respecte a la diversitat, convençuts que estem 

prestant un servei social de primer ordre encaminat a respondre a les necessitats de tots aquells que confien 
en el nostre model i en la nostra manera de fer. I des de la meva vivència personal i familiar voldria donar 
testimoni del compromís ferm de professors i mestres i de tots aquells que acompanyen els nostres infants 
en el seu procés de creixement a l’escola cristiana.   

         Josep Maria Romagosa, president de la CCAPAC 

 

Nova edició del catàleg de conferències per a pares i mares 

Us presentem un any més una nova edició del catàleg de conferències per a pares i mares per al present 

curs: hem ampliat el nombre de conferències, així com el de conferenciants, tots ells avalats per la seva 
experiència i professionalitat. Talment com l’edició anterior, la classificació per temes, per edats i etiquetes 
us han d’ajudar a trobar aquella que sigui més adient per a la vostra AMPA  
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Us agrairíem que féssiu una valoració de la conferència que hàgiu rebut (una sola valoració per AMPA) a 
través d’un breu qüestionari que ens ha de permetre millorar i introduir elements de renovació en aquest 
servei.  

Consulteu la nova edició del catàleg de conferències online!  

La CCAPAC estrena un web per al catàleg de conferències del present curs. Disposeu d’aquesta eina així com 

del catàleg en suport pdf, que podeu descarregar a la mateixa página web. Un entorn més visual i àgil a 
l’hora de cercar els conferenciants, els temes d’interès o la conferència més indicada per a una determinada 
edat. (www.conferenciesccapac.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conveni de col·laboració entre la CCAPAC i la Fira de Barcelona 

Saló Expominer 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya (CCAPAC) té signat un conveni de col·laboració amb la 
Fira de Barcelona que permet que les AMPAs associades es beneficiïn 
d’una sèrie de descomptes i avantatges en alguns dels salons que es 
duran a terme al recinte de Montjuïc al llarg del present curs. El més 

proper en el temps és l’Expominer (Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria), que tindrà lloc de l’11 al 13 de novembre. En 
aquest cas, s’oferirà a les AMPAs i a les seves respectives escoles un 
preu de 3 euros per a grups d’un mínim de 10 persones, així com 
entrada gratuïta per al professorat d’aquestes escoles que 
acompanyi els alumnes.  

Els altres salons que compten amb descompte són el de 
l’Ensenyament o el de la Infància i la Joventut. 

 

La CCAPAC, present a... 

Celebració dels 30 anys de l’APECC 

“La celebració dels 30 anys de l’Associació de Professors d’Escoles Cristianes de 
Catalunya (APECC) és el resultat d’un camí que uns agosarats mestres i professors 
van emprendre el 1986 i la mostra de la feina que portem fent, la continuïtat, la 
constància, la perseverança i l’esperit lluitador de tots els qui durant aquests anys 
n’hem format part. I, per celebrar-ho, ens vam trobar el passat 21 de setembre en 

un acte en què es conjugaren “Màgia i Poesia”. La màgia la va posar Ferran 
Homar i uns quants de nosaltres vam llegir les poesies que cada any, de la mà de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0ALHqK-kizzIrmcwlLDG89mc1HamwSgzlqOEFgs32pmsJA/viewform?formkey=dDBUQW9BVER2THVDMTJyZ1ZtNVdjMHc6MA#gid=4
http://www.conferenciesccapac.org/
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Núria Villas, han anat apareixent a la nostra agenda”.  

Per acabar l’acte, tots els mestres i professors; el P. Enric Puig, secretari general de la FECC; Miquel 
Garcia, director general de centres concertats; Josep Maria Romagosa, president de la CCAPAC; Pere 
Forga, secretari general d’USOC, i Artur Font, gerent de l’àrea mediterrània de l’editorial Santillana i que 
patrocina la nostra agenda, ens van acompanyar a l’acte, en el qual vam compartir un refrigeri tot 
compartint records de tots aquests anys i projectes futurs mirant endavant, sempre amb positivitat i 
treballant pel bé de tot el professorat de les Escoles Cristianes de Catalunya”. (Jordi Breu Panyella) 

 

Família i Escola 

Seguiment i acompanyament escolar a casa  

L'acompanyament escolar a casa és un dels factors més rellevants d’èxit educatiu. Consulteu les 
orientacions per edats per afavorir que els fills assoleixin, de manera autònoma, els objectius escolars. 

Llegir-ne més.  

Descans 

Amb la tornada a la rutina escolar cal ajudar els fills a adaptar els horaris de descans, perquè comencin la 

jornada escolar en unes condicions òptimes que els ajudin a tenir un bon rendiment escolar.  

Llegir-ne més. 

L’esmorzar 

Com influeix l’esmorzar en el rendiment escolar? En aquest vídeo s’ofereixen recomanacions per incorporar 

aquest hàbit en la dinàmica familiar.  

Llegir-ne més.  

Enquesta sobre com desenvolupar les intel·ligències múltiples en els fills  

Potenciar les diferents intel·ligències facilita el desenvolupament i l'èxit educatiu. Amb aquesta enquesta i a 
partir de les vostres respostes, podreu conèixer millor les capacitats dels vostres fills i desenvolupar 
cadascuna de les seves intel·ligències.  

Llegir-ne més.  

Esforç 

La cultura de l'esforç potencia la capacitat de superació i motivació dels fills. Aquesta proposta formativa per 
a famílies us ajudarà a treballar i promoure aquest valor en els vostres fills.  

Llegir-ne més.  

 

laNau coaching 

Cursos, xerrades i assessorament per a adolescents i famílies 

Emocions i sentiments; autoestima; aprendre a dir no; xantatge 
emocional; com afrontar el conflicte; la família, un sistema viu; 
pors infantils; com posar límits; lideratge, autoconeixement; 
comunicació eficaç; eines de coaching, treball en equip... Aquest 

són alguns dels cursos i xerrades que laNau coaching ofereix per a 
adolescents, famílies o escoles.  

A laNauCoaching fugen dels despatxos i llocs tancats i s’apropen 
als espais familiars i escolars o proposen llocs de trobada 
alternatius amb un equip de psicòlegs i assessors. L’equip vol 
ajudar a millorar la convivència familiar, gestionar els conflictes, 
fomentar l’autonomia dels fills i treballar la responsabilitat i el 

compromís, així com, en relació als adolescents, donar-los orientació de futur, tolerància a la frustració, 
generar la capacitat d’esforç o treballar l’empatia.  

Per a més informació, adreceu-vos a www.lanaucoaching.com, info@lanaucoaching.com o truqueu al telèfon 
627 542 562. 

 

 

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/educar-creixer-en-familia/habits-saludables/descans/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/esmorzar/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/inteligencies-multiples/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/inteligencies-multiples/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/butlleti/butlleti-6/
http://www.lanaucoaching.com/
mailto:info@lanaucoaching.com
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Canòlich Music 

4t Festival de Música Cristiana a Sant Julià de Lòria (Andorra) 

Les delegacions de joventut i ensenyament del bisbat d’Urgell 
i la Parròquia de Sant Julià de Lòria (Andorra) organitzen el 
cap de setmana del 25 i 26 de novembre el quart Festival de 
Música Cristiana Canòlich Music, que s’adreça a nois i noies a 
partir de 1r d’ESO. 

L’objectiu del festival és compartir un cap de setmana de joia, 
alegria i companyonia entre nois i noies d’arreu de Catalunya, 

Andorra i França. Però no pretén ser només una trobada, sinó 
una proposta atrevida, innovadora i una iniciativa seriosa, 
amb empenta i que pugui agradar a tothom.  

Hi poden participar escoles, famílies, parròquies, instituts, 
esplais, caus, moviments, etc.  

Aquí hi trobareu informació exhaustiva del festival i del cap de 
setmana. 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

100 escoles cristianes, entre les 487 que integren el projecte Escola 21 

La setmana passada, la notícia va ocupar pàgines a 

tots els diaris del país. L’Ara arrencava així: “Que les 
escoles deixin de ser llocs on es prepara per fer els 
exàmens i que siguin llocs on s’empoderi els nens. 
Amb aquest objectiu, la Unesco, la Fundació Jaume 
Bofill, la UOC i l’Obra Social La Caixa s’han unit sota 
el paraigua d’Escola Nova 21 perquè les escoles 
catalanes facin la transició definitiva cap al sistema 

educatiu avançat.  

Es tracta d’una prova pilot -que compta amb el suport del departament d’Ensenyament, de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (Fapac) i de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica- 
que acompanyarà 200 escoles durant tres anys per fer el canvi “cap al sistema del segle XXI”. D’aquesta 
manera, es pretén que el que han fet desenes d’escoles arreu del país pel seu compte ho puguin fer ara 
nous centres amb l’acompanyament d’entitats. 

Entre les escoles que han endegat aquest nou projecte, n’hi ha 100 de cristianes, com podeu comprovar 
aquí.  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

http://visitandorra.com/ca/agenda/canolich-music-andorra-2016/
http://escolanova21.cat/
http://www.ara.cat/tema_del_dia/Lescola-reinventa_0_1387661287.html
http://www.escolanova21.cat/qui-som/centres-participants/
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

