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Premis CCAPAC Compromís Educatiu 

Com ja sabeu, la CCAPAC ha convocat el premi Compromís Educatiu, amb el qual volem reconèixer persones 

o entitats que han contribuït d’una manera decisiva o essencial al desenvolupament, millora i creixement de 
les escoles, de la relació família-escola i del Servei d’Educació de Catalunya, tant des d’una vessant 
institucional com des d’una vessant pedagògica (en podeu consultar ja les bases)  

Animem totes les AMPAs a presentar-hi les candidatures que considereu que responen al perfil 
assenyalat a les bases del guardó. La presentació de candidatures estarà oberta fins al 30 de gener. En el 
transcurs de la FestAMPA 2017 esperem fer lliurament d’aquest 1r Premi CCAPAC Compromís Educatiu. 

 

2 d’abril, a l’Escola Pia Sarrià-Calassanç 

Aquest curs, FestAMPA! 

Any nou, FestAMPA nova! El proper 2017 celebrarem una nova FestAMPA, que tindrà lloc el proper 2 d’abril 
a l’Escola Pia Sarrià-Calassanç de Barcelona. Us animem, doncs, a reservar ja la data i, sobretot, a 
participar-hi.  

Estem preparant aquesta gran trobada de les AMPAs cristianes amb tota la il·lusió per tal de convertir 
aquesta data en una autèntica festa de tota la comunitat educativa de l’Escola Cristiana de Catalunya. 
Estem convençuts que una trobada com aquesta ha de contribuir a unir-nos i a enfortir-nos, a integrar-nos i 
a il·lusionar-nos. I en aquest sentit hem triat el lema, centrat en una acció: Encomanar. Cal que les nostres 

il·lusions i neguits, les nostres iniciatives i projectes, surtin del cor i es projectin en tots aquells amb qui 
compartim espais d’acció. 

Ben aviat obrirem les inscripcions i us enviarem el programa detallat. De moment, us adjuntem el cartell i 
una versió resumida del programa que, com podeu comprovar, ve farcit d’iniciatives per a tota la família i 
que esperem que us ompli i us animi a compartir aquesta jornada. 

 

Article del secretari general adjunt de la FECC 

El Punt Avui- Concerts educatius: expressió d’un dret fonamental 

Llegim a la premsa que, en el marc de la negociació pressupostària, la CUP vol 150 milions més en matèria 
d'educació per “protegir” l'escola pública en detriment de les concertacions. El govern “considera inviable 
qualsevol reforma en relació amb els concerts escolars”, però admet que “alguna concessió, per petita que 
sigui, acabarà sent necessària per garantir el suport dels anticapitalistes”. Mentrestant, les escoles 
concertades cristianes ens preguntem quina podria ser aquesta “necessària concessió” i, encara més, quins 
podrien ser els interessos que definissin aquesta concessió com a “necessària”. 

Recordem que el concert educatiu és la figura que, al nostre país, articula el dret a escollir centre educatiu 
d'acord amb les pròpies conviccions i criteris. És a dir, és l'expressió d'un dret fonamental que permet que 

pares i mares, de la mateixa manera que actuen quan trien escola, decideixin amb el seu vot la formació 
política que s'avé més als seus interessos o ideologia. En un context de societat en llibertat, doncs, el 
concert és una manifestació més del dret a escollir. 
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http://www.ampas.cat/
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2016/12/Bases-Premis-CCAPAC-Compromís-Educatiu.pdf
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2016/12/Cartell-FestAMPA-2017-Verd.jpg
http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2016/12/Cartell-programa-FestAMPA-2017.jpg
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Els autoproclamats “defensors de l'escola pública” no són sinó valedors de l'escola única, ja que a l'escola 
pública la volem defensar tots i ningú discuteix que l'Estat hagi de garantir una educació de qualitat per a 
tothom. Però alguns volen que, a més de garantir-la, la monopolitzi, és a dir, que l'Estat s'erigeixi en el 
primer i únic agent educatiu de nens i joves, oblidant que aquesta primera responsabilitat correspon als 
pares i que els diferents col·lectius sorgits de la iniciativa social tenen alguna cosa a dir-hi i aportar-hi, 
perquè, no ho oblidem, les escoles concertades també formem part del servei d'educació de Catalunya, 
resultat de la tradició educativa i social del país. 

Per això pensem que no pot haver-hi concessions, per mínimes que aquestes es puguin considerar, que 

afectin, en limitar-la, l'expressió dels drets fonamentals. Actuar contràriament seria una profunda injustícia, 
particularment envers els pares i mares que, com en qualsevol societat democràtica que s'apreciï, participen 
dels principis essencials de la democràcia i que, creient en la llibertat i en la pluralitat, fan lliure exercici del 
dret a escollir escola. I perquè no es pot admetre que en la voluntat col·lectiva de fer de Catalunya un país 
pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui dur a terme lliurement el seu projecte vital, 
tinguin cabuda les exclusions, les discriminacions o les imposicions ideològiques fruit del “pensament únic”. 

També el podeu llegir aquí.  

 

Xerrades a escoles i famílies 

Presentat el programa bitbot.cat 

El passat mes de desembre, la Generalitat va presentar el programa bitbot.cat de programació i 
robòtica educativa, l’àmbit d’actuació del qual es restringeix a l’oferta d’activitats extraescolars: 

 casals (de Nadal o d’estiu) 

 activitats a l’escola en horari no lectiu 

 activitats fora de l’escola 

 jornades lúdiques 

 concursos  

El concurs parteix de la base que l’escola juga un paper clau en el desenvolupament de la competència 
digital; que ser competent en el món digital vol dir ser capaç de produir continguts i solucions per a aquest 
món, no només de consumir-los; que el temps de lleure es pot enriquir amb activitats tecnològiques que 
tinguin un enfocament lúdic. Si, a més, considerem que el sector de les TIC té un fort creixement arreu i un 
índex d’atur molt inferior a la resta; que la demanda de professionals de les TIC no queda satisfeta i que 
només un 20% dels professionals de les TIC són dones, aquest programa vol omplir un buit. 

En aquest cas, el bitbot ofereix la possibilitat de xerrades-taller dirigides a AMPA i famílies, però també 
a equips docents, monitors i empreses d’extraescolars, per donar a conèixer la programació i la robòtica 
educativa, amb els següents continguts: 

 Què és i per a què serveix el pensament computacional? 

 Les TIC: un sector amb un futur prometedor 

 Creativitat i cultura maker: programació, robòtica i disseny 3D 

 La programació i la robòtica en l’educació 

 Una extraescolar amb pantalla? Sí, per què no? 

En trobareu tota la informació aquí.  

 

Modalitat per a AMPAs!  

Mobile Learning Awards, el primer concurs de vídeos amb dispositius 

mòbils 

Des del curs escolar 2012-2013, mSchools ajuda 
l’alumnat i els docents a integrar les tecnologies 

mòbils a l’aula de manera eficaç, facilitant l’accés a 
materials actualitzats, millorant la col·laboració i 
reforçant el compromís de l’alumne, cosa que permet 
obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que 
milloren el rendiment i l’ocupabilitat. 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1044863-concerts-educatius-un-dret-fonamental.html?cca=1
https://bitbot.cat/
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Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la GSMA, convoca l'edició dels Mobile Learning Awards 2017 dins del programa mSchools. En 
aquesta cinquena edició hi ha un concurs que emmarca dues categories. 

Modalitat: Millors experiències i propostes d’aula amb tecnologies digitals 

L’objectiu del concurs “Mobile Learning Awards 2017” en la modalitat “Millors experiències i propostes 

d’aula amb tecnologies digitals” és donar a conèixer les millors experiències i propostes d’aula 
desenvolupades pels docents i estudiants universitaris respectivament, i que tinguin com a objectiu l’ús 
innovador de les tecnologies digitals. Per participar en el concurs, cal estar donat d’alta al mSchools 
Toolbox. 

S’estableixen dues categories: 

1.- Docents amb experiències i propostes d’aula. 

2.- Estudiants de Grau d’Educació Infantil, del Grau de Primària i de Màster de Formació de Professorat de 
Secundària de les universitats de Catalunya que hagin dissenyat propostes educatives. 

Un cop registrades les experiències o propostes d’aula us podeu inscriure al formulari d’inscripció que 
trobareu aquí. Consulteu les bases per saber els detalls del concurs. El període de lliurament de les 
experiències finalitza el 12 de febrer a les 12 hores. 

 Modalitat: Escoles Innovadores en l’Aplicació de les Tecnologies Digitals 

La finalitat del concurs és donar a conèixer les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals a tots 
els centres docents de Catalunya, mitjançant unes propostes concretes de desenvolupament i 
implementació. També s’incorpora com a finalitat fer visibles les accions que les AMPA/AFA de les Escoles i 
Instituts de Catalunya duen a terme en el procés d'aplicació de les tecnologies digitals en el seu centre 
educatiu. 

Per això serà necessari que les propostes consisteixin en experiències que s’hagin aplicat al centre o que 
estiguin en procés d’aplicació, i que tinguin un impacte de canvi metodològic. S’estableixen dues 

categories: 

1.- Centres docents de Catalunya que imparteixen els ensenyaments següents (Educació infantil, 
Educació primària, Educació secundària obligatòria, Batxillerat, Formació professional, Ensenyament 
d’idiomes, Ensenyaments artístics, Ensenyaments esportius, Educació d’adults.) 

2.- Associacions de Mares i Pares o Associacions de famílies d’Alumnes de centres educatius de 
Catalunya que imparteixen els mateixos ensenyaments esmentats en la primera categoria.) 

Per participar, la direcció del centre o un representant de l’AMPA o AFA haurà de formalitzar la participació 
en el concurs emplenant les dades del centre educatiu al formulari de participació. 

Els centres docents i les AMPA o AFA donaran a conèixer la seva experiència amb una presentació 
multimèdia que descrigui el procés de disseny, desenvolupament i avaluació. És necessari que les 
propostes siguin inèdites i gestades dins del centre. 

Els centres docents i les AMPA o AFA poden presentar una única proposta a cada categoria. Consulteu les 

bases per saber els detalls del concurs 

El període de lliurament de les experiències finalitza el 12 de febrer a les 12 hores. 

 

Festa infantil 

Conviure és fàcil – Un dia diferent 

L’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc organitza el proper diumenge, 22 de gener, la festa infantil 

Conviure és fàcil “Un dia diferent”, que tindrà lloc de 10 a 15 hores al Parc Infantil de Trànsit (Camí de la 
Cartoixa, s/n, Barcelona) i que comptarà, entre d’altres, amb activitats organitzades per la Creu Roja, 
Protecció Civil i els diversos cossos policials. En trobareu més informació aquí.  

 

Família i Escola 

Pots afegir als propòsits d'any nou accions per millorar la relació amb els 

fills 

Aquest article, en clau d'humor, et fa reflexionar sobre com canvia la relació amb ells a mesura que creixen 

http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/que-es-mschools/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/
https://goo.gl/forms/9f2pjrSGL67Vjwah1
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mobilelearningawards/2017/documents/BasesMLA_Experiencies_i_Propostes_2017.pdf
https://goo.gl/forms/FrsCwLQ2qfcf2xgD3
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mobilelearningawards/2017/documents/BasesMLA_EscolesInnovadores_2017.pdf
http://www.castillomontjuic.com/fiesta-infantil/
http://criatures.ara.cat/opinio/Proposits-any-nou-lluis-gavalda_0_1715228461.html
http://criatures.ara.cat/opinio/Proposits-any-nou-lluis-gavalda_0_1715228461.html
http://criatures.ara.cat/opinio/Proposits-any-nou-lluis-gavalda_0_1715228461.html
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Ensenyar els fills petits com ens afecten les emocions és més fàcil del que 
sembla 

Aquest vídeo us dona un exemple que els menuts entendran fàcilment. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVUKQZ3VKMo
https://www.youtube.com/watch?v=TVUKQZ3VKMo
https://www.youtube.com/watch?v=TVUKQZ3VKMo
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

