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Només falta una setmana! 

FestAMPA 2017! 

El compte enrere ha començat. Cada cop queda menys temps perquè us inscriviu 
a la FestAMPA d’enguany, que tindrà lloc el proper 2 d’abril a l’Escola Pia Sarrià-
Calassanç de Barcelona.   

La trobada, que tindrà com a lema Encomanar, s’obrirà a primera hora del matí 

amb l’actuació dels Tabalers de Mataró i el seu “desvetllament sonor”, al qual 
seguirà l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe emèrit de Barcelona, Mons. Lluís 
Martínez Sistach.   

Les activitats s’iniciaran amb l’Espai AMPAs en Xarxa. Compartim projectes, que 
donarà pas a la conferència central de la jornada, Passió per educar. Donem el 
que som, a càrrec del filòsof Francesc Torralba.  

L’acte, que comptarà amb la presència de la consellera d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, es clourà amb l’espectacle Lari Poppins, del Mag Lari.      

Trobareu el programa en aquest enllaç. Inscriviu-vos-hi ja! 

 

Hem llegit... 

CATALUNYA RELIGIÓ- Les AMPA cristianes: “No estem xuclant recursos 
de l’escola pública” 

El proper diumenge 2 d'abril les famílies de l'escola cristiana tenen una cita: la sisena trobada familiar que 

organitza la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya. El president 
d'aquesta xarxa, Josep M. Romagosa, defensa que “la col·laboració público-privada és un model d'èxit” i 
reivindica “el dret a decidir en relació a les famílies i en relació a l'escola”. I es pregunta perquè es busca la 
desaparició de l'escola concertada. 

- Què identifica les famílies de l'escola cristiana? 

No som ni millors ni pitjors, però som nosaltres. Els trets que ens identifiquen són els que també 
identifiquen l'escola cristiana com un actor rellevant dins dels sistema educatiu. L'escola cristiana no som 
cap anomalia com de vegades s'intenta fer creure, sinó que tenim els nostres valors i els volem fer viure 
conjuntament amb les famílies. Llegir-ne més.  

 

Xavier Melgarejo i el suplement Criatures del diari ARA, premis CCAPAC 
Compromís Educatiu 

El recentment desaparegut Xavier Melgarejo, expert en el sistema educatiu finlandès, psicòleg, pedagog i 

antic director del col·legi Claret de Barcelona, ha estat guardonat a títol pòstum amb el 1r premi CCAPAC 
Compromís Educatiu, que convoca la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (CCAPAC) amb el propòsit de reconèixer persones o entitats que han contribuït “de manera 
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decisiva i essencial” al desenvolupament, millora i creixement de les escoles, a la relació família-escola i al 
Servei d’Educació de Catalunya, “tant des d’una vessant institucional com des d’una vessant pedagògica, ja 
sigui mitjançant accions generals i de gran impacte, com accions concretes”.  

Xavier Melgarejo ha estat guardonat amb el premi, que no té dotació econòmica, 
per “haver donat a conèixer a Catalunya el sistema educatiu de Finlàndia, un punt 
de referència per arribar a l’excel·lència educativa”, la seva “aportació com a 
director del col·legi Claret de Barcelona”, la seva “indestriable proximitat a l’escola 
cristiana” i per “l’honestedat i consens unànime que la seva persona ha suscitat en 

tots els àmbits educatius”, afirmat el jurat a l’acta. 

El suplement Criatures, del diari Ara, ha obtingut la menció especial en comunicació per “la seva atenció a la 
qüestió educativa en un mitjà generalista i la creativitat, innovació i transversalitat amb què aborda els 
temes relatius a l’educació”, així com “pel fet d’haver esdevingut ja un referent per a les comunitats 
educatives”.  

El guardó serà lliurat de mans de la consellera en el marc de la FestAMPA, que tindrà lloc el proper 2 d’abril 
a Barcelona. 

 

Amb la participació de la CCAPAC 

Segueix la campanya #ciberassetjamentzero 

Com ja us informàvem en el darrer 
butlletí, les sis federacions d'AMPA 
de Catalunya han unit esforços per 
llançar una campanya conjunta 
contra el ciberassetjament escolar 
que pretenen que arribi a totes les 

famílies del país. Es tracta de la 
primera vegada que totes les 
organitzacions posen en marxa un 
projecte comú que tindrà el suport 
del Departament d'Ensenyament. 

Amb el nom de Ciberassetjament 
zero, la campanya, que es va 
presentar fa tres setmanes a 
Barcelona, es proposa convertir el 

web Assetjamentzero.cat en l'espai de referència a Catalunya per a tothom (famílies, alumnes, mestres) que 
busqui eines per combatre l'assetjament escolar. 

En espera d'altres accions que els impulsors de la iniciativa concretaran en les pròximes setmanes, la 

campanya consistirà en la difusió, cada mes, d'una vinyeta que representi un acte d'assetjament de la vida 
quotidiana dels infants i els joves. En aquesta ocasió us en presentem la segona, que duu per lema Sempre 
hi ha algú a prop teu per ajudar-te.  

 

Família i Escola 

La corresponsabilitat entre l'escola i la família és clau per a l'èxit educatiu 

Escola i família tenen un objectiu comú: l'èxit educatiu dels fills. Per aconseguir-ho i contribuir al seu 

desenvolupament personal, cal reforçar el vincle de confiança entre la família i els docents. Aquest vídeo 
ajuda a reflexionar sobre com crear aquest vincle, i dona pautes per treure el millor profit de les tecnologies 
de la comunicació i ampliar la visió de l'escola des d'un enfocament plural i col·lectiu. Llegir-ne més.  

Pots ensenyar els fills a posicionar-se contra qualsevol tipus de 
discriminació 

Una paradeta al mig d'una plaça de Barcelona que anuncia un sorteig d'una nit d'hotel. Una noia, amb 

aparença àrab, demana poder-hi participar. La promotora del concurs li nega aquesta possibilitat perquè 
"està pensat per a gent d'aquí", "per a gent normal que va a aquests llocs", "no per a tu". Aquest és el punt 
de partida d'un vídeo de l'ONG SOS Racisme en què s'han gravat amb una càmera oculta les reaccions reals 
de persones anònimes davant una situació racista recreada per dues actrius. Llegir-ne més.  

Pots millorar la comunicació amb els fills adolescents evitant interrogatoris 

L’adolescència acostuma a ser una etapa conflictiva. Molt sovint, intentar conversar amb un adolescent 

implica rebre per resposta monosíl·labs o frases breus. També molt sovint, l’intent de diàleg condueix a 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/relacio-familia-escola/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/relacio-familia-escola/
http://www.ara.cat/societat/participa-campanya-SOS-Racisme-reaccionem_0_1750025123.html#rlabs=1%20p$1
http://www.ara.cat/societat/participa-campanya-SOS-Racisme-reaccionem_0_1750025123.html#rlabs=1%20p$1
http://www.ara.cat/societat/participa-campanya-SOS-Racisme-reaccionem_0_1750025123.html#rlabs=1%20p$1
http://criatures.ara.cat/adolescencia/adolescents-Visio-prismatica-simplicitat-Lart_0_1740425954.html
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discussions que, des del punt de vista de pares, psicòlegs i pedagogs, accentuen la sensació que comunicar-
se amb adolescents és molt complicat, de vegades impossible. Aquesta percepció, però, no s’ajusta a la 
realitat: llevat de casos extrems, la comunicació és possible sempre que se sàpiga com formular les 
preguntes adequades. Llegir-ne més.  

 

Dia a dia dels centres i les AMPAs 

El professor Albert Villanueva, del col·legi Sagrada Família de Viladecans, 

publica el llibre Yo no quiero is a esta escuela 

A parer del professor Albert Villanueva, a l'escola actual hi ha moltes coses que no 
funcionen. Un currículum excessivament extens i allunyat de la realitat dels 
alumnes, una avaluació poc formativa, uns horaris poc adequats, uns deures 

clarament excessius... Tot un seguit de «pecats» que es podrien resumir en una 
important falta de sentit comú. Uns «pecats» que deixen clara la necessitat d'un 
procés innovador que produeixi el canvi que les escoles necessiten per fer front als 
reptes que ens ofereix el segle XXI. Un canvi que acabi posant l'alumne al centre del 
procés d'aprenentatge i aconsegueixi que ell sigui el veritable protagonista. Perquè, 
malgrat el que acostumem a pensar els docents, els nostres alumnes tenen ganes 
d'aprendre i estan motivats davant els reptes que els proposem. El gran problema 
és que, moltes vegades, l'escola actual no cobreix les expectatives dels nostres 
joves. Yo no quiero ir a esta escuela (Finis Terrae Ediciones), llibre escrit pel 
professor del col·legi Sagrada Família de Viladecans, Albert Villanueva, ens ajuda 
a reflexionar sobre tots aquests desafiaments als quals s'enfronta el nostre sistema 
escolar i pels quals tant val la pena lluitar. 

L’autor en comença la presentació els propers dies: 

 Dijous, 23 de març – 19h: Biblioteca de Viladecans (Josep Tarradellas, 16 – Viladecans) 

 Dijous, 30 de març – 19h: Biblioteca Josep Soler Vidal (Plaça Balmes, s/n – Gavà) 

 Dijous, 20 d'abril - 19h: Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20 - Barcelona)  

En trobareu més informació a www.noestaescuela.com 

Albert Villanueva (Gavà, 1962) és coordinador TIC i professor de Secundària. Després de més de 30 anys en 
la docència, considera que ja no és el mateix professor que fa una dècada. Sempre havia actuat seguint 
unes pautes que li funcionaven a l'aula. Però va arribar un moment en què ni ell es trobava a gust ni els 
alumnes semblaven gaudir de les seves classes. 

Era el moment de llançar la tovallola i deixar la professió o canviar la metodologia que havia utilitzat fins 
llavors. L'assistència a congressos educatius, apropar-se a noves pràctiques docents i conèixer a altres 

professors li va fer mirar amb altres ulls els seus alumnes. I des de llavors té clar que l'escola necessita un 
canvi disruptiu que ofereixi als joves la possibilitat de desenvolupar les capacitats necessàries per viure 
plenament al segle XXI. 

 

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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