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Comencem a estar-ne preocupats 

Aquests darrers dies hem estat en el punt de mira de mitjans de comunicació, debats parlamentaris, 

trobades amb el Síndic... Hem pogut observar com revifa un debat que intenta acumular justificacions per 
desacreditar l’escola concertada. També hem estat testimonis que, en ocasions, aquestes explicacions 
emmascaren o directament contradiuen la realitat. En farem esment de dos d’aquests moments, 
esdevinguts a la Sindicatura de Greuges i al Parlament. 

A la reunió celebrada el proppassat dia 23 a la seu de la Sindicatura de Greuges, els agents de la comunitat 
educativa vàrem tenir ocasió d’aportar les nostres reflexions entorn la segregació escolar i el procés 
d’admissió d’alumnes. En diverses ocasions es va haver de sentir que l’escola concertada era un element 
que contribueix a sustentar la segregació, perquè no afavoreix la equitat i la distribució equilibrada 

d’alumnat amb necessitats educatives específiques en no fer efectiva la gratuïtat de l’ensenyament.   

Diuen els experts que les concentracions de determinat alumnat en escoles concretes poden vincular-se a la 
distribució territorial de la població, a les seves condicions econòmiques, a la composició urbanística de 
pobles i ciutats o a les eleccions que realitzen les pròpies famílies i que es relacionen amb proximitats 
ètniques, culturals o religioses. Es tracta, en definitiva, d’un conjunt de factors que donen una important 
complexitat a l’anàlisi i on els reduccionismes, les categoritzacions o les tendenciositats, lluny d’aportar 
solucions al problema, l’acaben complicant encara més.  

S’afirma sense cap trava que l’escola concertada segrega al mantenir un règim de quotes que, en definitiva, 
impedeix la distribució equilibrada d’alumnes. Ara bé, llevat del que al·legaren les representacions de 
l’escola concertada i un sindicat, ningú no va incidir en l’arrel del problema: la infradotació de recursos 
econòmics que pateix el sector de forma crònica, persistent, injusta i feixuga. Cap família hauria de trobar 
un obstacle econòmic a l’hora d’exercir el seu dret a triar escola. Però mentre l’aportació que l’administració 

fa per alumne al centres concertats estigui entorn del 50% de la de la pública, se’ns fa difícil trobar una 
solució.  

Dimecres 25, al Parlament es debatia la Proposició de llei de modificació de la LEC per garantir la laïcitat, 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Des que no va prosperar la ILP que pretenia 
liquidar la concertada en un decenni, ha estat incessant la presentació de mocions per modificar la LEC de 
manera parcial, i sempre en detriment de les garanties que aquesta Llei recull envers el servei d’Educació de 
Catalunya. Una ‘gota malaia’. Les votacions dels grups parlamentaris de JuntsXSi i Partir Popular van 
impedir que la proposta de llei prosperés. Hem d’agrair el suport que aquestes forces polítiques han mostrat 
a l’escola concertada, fet palès en diverses ocasions. I compartim algunes afirmacions fetes al Plenari que, 
al justificar les esmenes a la totalitat, ho fan des del prisma de la coherència i la seguretat jurídica, de 
respecte al nostre marc de convivència, però també per motius de defensa de la llibertat individual, dels 
drets fonamentals que gaudim, llibertats i drets que han d’enorgullir qualsevol societat avançada i que és 

obligat mantenir i defensar enfront propostes lliberticides com les que es van debatre. 

Però siguem-ne ben conscients: es fa palès que l’actual model està amenaçat. El discurs que s’ha instal·lat 
en diferents sectors del país no és gens favorable a la nostra escola, i l’aritmètica parlamentària pot dur a 
altres composicions futures.  

Dèiem fa uns dies que el concert és l’expressió d’un dels drets fonamentals de què disposen els pares i les 
mares: que els seus fills rebin una educació conforme a les seves conviccions. I l’Escola Cristiana, com a 
escola concertada, és una fórmula factible de fer efectiu aquest dret, compartint espai en el Servei 
d’Educació de Catalunya. Però el concert representa més coses. La confiança que els centenars de milers de 
famílies dipositen en les nostres institucions, la feina que les desenes de milers de treballadors i 
treballadores executen cada dia als nostres centres i, sobretot, l’educació que reben els centenars de milers 

 

Comunitat educativa 
  Informació per a mares i pares d’alumnes 

 
 58 03/02/2017 

http://www.ampas.cat/


Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 

 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 2 

d’alumnes que escolaritzem, no es poden diluir en un no res. Seria profundament injust i el nostre país no 
s’ho mereix.  

Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) 

 

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. 

 

Presentació del llibre de la formadora de la CCAPAC, M. Helena Tolosa 

Els nostres conflictes de cada dia 

Els propers dies 10 i 15 de febrer, les ciutats de Girona i Barcelona, 
respectivament, acolliran la presentació del llibre Els nostres conflictes de cada 
dia: manual pràctic per a la gestió familiar diària, de la psicopedagoga i 
formadora de la CCAPAC, M. Helena Tolosa. 

El 10 de febrer, a les 19 hores, la Llibreria 22 de Girona acollirà la presentació 

del llibre amb la presència de l’autora i de l’educadora social i actriu, Susanna 
Romero. El 15 de febrer serà la seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
(Avinguda Mistral, 20 bis, entresol, 2, Barcelona) el marc de presentació del 
llibre a càrrec de l’autora i de la presidenta i vicepresidenta, respectivament, del 
Col·legi de Pedagogs, Rosa Rodríguez i Victòria Gómez. En aquest darrer 
cas, es prega confirmar l’assistència a l’adreça de correu electrònic 
comunicacio@pedagogs.cat       

Els conflictes en el si de la família sorgeixen cada dia. Alguns són constants, 
d’altres esporàdics. Dormir, menjar, els deures, l'escola, els amics, la televisió, 
les rebequeries, l'hora de tornada, baralles entre germans... Tot s'ha de 
negociar? Com? Premiar? Castigar? Cal donar explicacions per tot?  

El llibre Els nostres conflictes de cada dia. Manual pràctic per a la gestió familiar diària (Ediciones del 

Serbal), de la psicopedagoga i formadora de la FECC, M. Helena Tolosa, és una barreja amorosa 
d'experiència educativa, d'experiència de mare i d'experiència en el món de la psicopedagogia. “És un 
manual. Un manual d'ingredients, no un llibre de receptes que cal seguir pas a pas per assolir amb èxit el 
producte final. És un manual pràctic amb la descripció dels ingredients que cal considerar, ingredients que 
podeu combinar al vostre gust segons el resultat final que desitgeu; un lllibre d'aplicació múltiple, 
d'observació i d'acció, per aplicar i no pas teoritzar. Un manual que ens pot obrir vies, donar llums i facilitar 
el dia a dia amb els fills”.  

Més informació.    

 

Família i Escola 

Viure amb gossos, gats i altres animals ajuda els fills a assumir 
responsabilitats 

La primera bestioleta que va formar part de la meva vida va ser en "S'ho mira", un hàmster marró que em 
van regalar quan tenia 4 o 5 anyets. La nostra mare sempre ha sentit una passió especial pels animals, de 

petita, a part de gats i gossos, va tenir escorpins, serps i fins i tot una granota enorme que va anomenar 
"Ramona". Imagino que ens l'ha transmès ella, aquesta passió, tant a mi com a la meva germana. 

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
mailto:comunicacio@pedagogs.cat
http://mhelenatolosa.com/un-nou-any-un-nou-llibre/
http://criatures.ara.cat/blogs/aprenent-a-ser-felicos/Creixer-gossos-gats-altres-bestioles_6_1714688515.html
http://criatures.ara.cat/blogs/aprenent-a-ser-felicos/Creixer-gossos-gats-altres-bestioles_6_1714688515.html
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Després del "S'ho mira" vam tenir algun altre hàmster, periquitos, una tortuga, cobaies... i fins i tot, un 
colomí que la mare va rescatar a l'escola d'on era mestra perquè una gallina el va confondre amb un pollet i 
el va voler covar i, un cop va fer olor de gallina, els seus pares el volien matar. Llegir-ne més. 

Si el teu fill adolescent vol canviar de dieta, el pots ajudar amb aquestes 
recomanacions   

En els últims anys hi ha un augment de joves que canvien l’alimentació que han 
portat fins ara, combinant tots els aliments sense preocupar-se de quin era el seu 
origen, per una dieta vegana o  vegetariana. 

Hi ha diferències entre una i una altra elecció, tractarem les diferències entre la dieta 
vegana i la vegetariana, quals són les bases d’aquestes i si pot sofrir algunes 
mancances. Llegir-ne més.  

Les baralles entre nens formen part del procés d'aprenentatge per 

resoldre'n els conflictes 

Molts pares ens fem preguntes davant les baralles dels nens esta bé 
intervenir? o és millor deixar-los resoldre a ells mateixos els seus 
conflictes?. I si acabem intervenint quan i com ho fem? 

Les baralles entre nens són alguna cosa habitual i part normal d’un procés 

d’aprenentatge i no ens han de preocupar, tret que siguin massa 
violentes, contínues o part d’un canvi brusc en el comportament d’un nen 
anteriorment tranquil. En aquests casos, és important buscar la causa 
d’aquesta agressivitat i, si fos necessari, buscar l’ajuda d’un professional. 
Llegir-ne més.  

Amb aquest qüestionari pots valorar la qualitat del teu temps de lleure en 
família 

Sobre com promoure les activitats de lleure familiar. Qüestionari.  

 

Dia a dia de les AMPAs 

Trobada de famílies d’Escoles Vedruna Catalunya 

Aquest passat dissabte, dia 28 de gener, es van trobar a Vic, representants 

d’AMPA i de Consells Escolars de les 36 Escoles Vedruna. Van ser tres els 
temes treballats en la trobada. 

En primer lloc, es va presentar a partir d’un vídeo explicatiu, la nova fundació 
que agruparà totes les escoles Vedruna: Fundació Vedruna Catalunya 
Educació. Aquest vídeo es difondrà, properament, a través de les webs de les 
escoles. 

Tot seguit, es va presentar el nou Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació, escrit i pensat per donar resposta als propòsits educatius de la Fundació. La 
presentació es va fer de forma dinàmica, explicant a partir d’escenes teatrals, representats per alumnes, 
pares, mares i mestres, cada un dels punts nuclears del nou Projecte, que els membres de l’Equip de 

Formació de Vedruna Catalunya van comentar. 

La presentació va anar acompanyada, al pavelló de l’escola, d’un treball posterior dels pares i mares 
assistents, on se’ls demanava aportar aspectes concrets que han de ser capaços d’evidenciar l’aplicació del 
Projecte Educatiu en el dia a dia. Així mateix, es va anunciar l’obertura d’un procés participatiu on 
mestres, pares i mares i alumnes aportaran idees concretes per aconseguir que el Projecte Educatiu sigui 
una realitat en cadascuna de les escoles Vedruna. 

La trobada, també, va incloure un altre punt de treball: la presentació del procés participatiu “Ara és 
demà”, proposat pel Consell Escolar de Catalunya i, en el qual, es demana que les comunitats educatives 
aportem les nostres idees en allò que voldríem que fos un nou sistema educatiu a Catalunya. Després 
d’explicar-ne l’objectiu, pares i mares, formant petits grups, varen manifestar quins eren els punts de les 
diferents ponències als quals val la pena fer aportacions. 

Feta una foto de família, que recollia la presència de tots els assistents, es va donar la trobada matinal per 

acabada. 

Després d’aquesta presentació, des de Vedruna Catalunya i des de cada escola, es farà la difusió del 
treball presentat aquest dissabte. Per una banda, donant a conèixer el Projecte Educatiu a mestres i 
famílies, proposant aspectes de formació i de participació per aconseguir que sigui encara més concret i 

http://criatures.ara.cat/blogs/aprenent-a-ser-felicos/Creixer-gossos-gats-altres-bestioles_6_1714688515.html
https://csmspediatria.wordpress.com/2016/11/07/mare-vull-ser-vegetaria-joves-i-dietes/
https://csmspediatria.wordpress.com/2016/11/07/mare-vull-ser-vegetaria-joves-i-dietes/
https://csmspediatria.wordpress.com/2016/11/07/mare-vull-ser-vegetaria-joves-i-dietes/
http://www.sindicatdepares.com/2013/07/11/hem-dintervenir-en-les-baralles-de-nens/?lang=ca
http://www.sindicatdepares.com/2013/07/11/hem-dintervenir-en-les-baralles-de-nens/?lang=ca
http://www.sindicatdepares.com/2013/07/11/hem-dintervenir-en-les-baralles-de-nens/?lang=ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/lleure/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/lleure/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/lleure/
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explícit i, per altra banda, difonent idees del procés “ Ara és demà” a tota la Comunitat Educativa, per tal 
que la veu i l’opinió Vedruna sigui present en el dibuix de com volem el nou sistema educatiu a Catalunya, 
de manera que sigui capaç de reflectir els nostres anhels i necessitats. 

2a cursa nocturna per la salut del col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de 
Llobregat 

L’AMPA del col·legi Verge de la Salut–Fundació Narcís Jubany, amb la 
col·laboració de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, organitza per 
segon any la 2a cursa nocturna per la salut la nit del divendres 17 de 
febrer a les 20.30h. 

Tots els beneficis obtinguts seran íntegrament donats a benefici de 
l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu per la lluita contra el 
càncer infantil, que se celebra mundialment el dia 15 de febrer. 

Parteixen de l’èxit de l’experiència de l’any passat, quan hi van 
participar 830 persones i on més de 100 voluntaris van aconseguir 
8.740 euros per a la investigació en la lluita contra el càncer infantil. 

Prova no competitiva ni cronometrada de 5 quilòmetres, es pot fer corrent o caminant de pressa i no hi ha 
límit d’edat. 

En aquesta adreça també trobareu allò que es va publicar sobre la primera cursa. També podeu anar 
seguint les piulades al twitter de la cursa o al bloc.  

Vedruna Palamós celebra 30 anys de bàsquet 

La secció esportiva de bàsquet de l’AMPA de l’escola Vedruna Palamós fa 30 anys i, per 

celebrar-ho, el pavelló del col·legi acollirà el proper 5 de febrer, a les 10 del matí, la 
presentació de tots els equips de la secció i un dinar de germanor per tal de commemorar les 
tres dècades de bàsquet al centre.  

El pavelló de l’escola també acollirà seguidament els actes de celebració previstos.  

 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cursanocturnaperlasalut/
https://twitter.com/cursanocturna
https://cursanocturnaperlasalutblog.wordpress.com/
http://www.catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

