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Escola Cristiana de Catalunya: la marca comuna que ens identifica 
Neix una marca que ja és la de referència de l’ensenyament concertat a Catalunya per presència i 
implantació, amb 260.000 alumnes que representen un 66% de l’alumnat escolaritzat en centres concertats, 
però que vol ser també un referent de compromís, qualitat i equitat.  

Una proposta educativa que, des del missatge de Jesús i en un clima de llibertat, proposa un horitzó de 
sentit per a la persona, ofereix camins de creixement integral per a tothom i fa partícip de l’alegria de 
l’evangeli a qui se’n senti atret.  

Una proposta educativa que, arrelada en una fonda tradició, millora cada dia i innova per assolir un major 
i millor aprenentatge de l’alumnat, cercant la màxima personalització i adaptació a cada noi o noia.  

Una escola orientadora, catalana i oberta al multilingüisme, que incorpora la dimensió digital i que té 
com a principal valor el professorat, compromès en la missió, la visió i els valors de l’escola, i en 
constant actualització professional.  

Una proposta educativa que es fa palesa en 401 escoles arrelades al pobles, barris i ciutats dels 124 
municipis i 36 comarques on són ubicades, amb presències de llarga trajectòria que poden arribar a 
acumular més de 300 anys d’història i que ofereixen accents diferents i distintes propostes de servei, 
amb valors propis i específics en cada cas. 

 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Educació socioemocional 

Les emocions són molt importants en les nostres vides. No són bones ni dolentes, ens donen informacions a 
l'hora de prendre decisions, que sempre hem d'enfocar cap al nostre benestar o al dels altres. 

En l'educació socioemocional dels fills heu de tenir en compte els aspectes següents: 
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- La vinculació emocional amb ells, que es va teixint al llarg de la vida a partir de l'afecte, la cura i 
l'atenció. 

- L'escolta activa, que implica estar atent al que us expliquen i així demostrar-los que us importa el que 
us diuen. 

- L'acompanyament als fills perquè identifiquin les emocions pròpies i les dels altres. 

- La resiliència, que és la capacitat d'enfrontar-se a les dificultats i fracassos i aprendre'n, sempre amb 
una actitud positiva. 

Més informació.  

Cal educar els fills perquè aprenguin normes de comportament social des de 
ben petits 

“Digues ‘gràcies’!”, “i la paraula màgica...?” són expressions que els pares recorden sovint als seus fills. 
L'aprenentatge de les bones maneres s'adquireix des de petit i, tot i que aquesta habilitat social es pot 
educar, mai no hem de forçar el nen. 

Ni forcis ni humiliïs a un nen si sent vergonya quan ha de saludar a algú i s'amaga darrere teu, o bé si 
observes que no mira als ulls d'algú quan li parla. Sigues molt pacient en aquests casos i explica-li la 
importància social que té el fet de saludar, ser amable, i atendre i prestar atenció als altres en el 
tracte. Posa-li exemples: un ‘hola' o ‘bon dia’ quan s'arriba a qualsevol lloc, un ‘gràcies’ quan ens serveixen 
un plat o un ‘perdoni’ si ha ensopegat o ha molestat involuntàriament a una altra persona. 

De fet, alguns nens petits no són capaços encara d'expressar espontàniament aquestes fórmules 
de cortesia. A què és degut? Per als adults, un ‘bon dia’ o 'bon profit’ són expressions sense valor afectiu, 
tan sols un acte reflex. Quant als nens, totes les paraules que utilitzen i incorporen al seu vocabulari han de 
tenir sentit per a ells i, precisament, no el troben en aquest tipus de frases fetes. 

Per aquesta raó, els nens solen saludar les persones a les que tenen afecte perquè realment així ho senten i, 
en canvi, les persones estranyes els deixen indiferents. A més, cal tenir en compte que els nens fan un gran 
ús del llenguatge no verbal i se solen expressar d'una altra manera: amb un somriure, la mirada o els gestos 
del cos. Els cal temps perquè aprenguin íntegrament el llenguatge estereotipat dels adults. 

A mesura que es faci gran, el nen es converteix en un ésser social i comença a entendre gradualment per a 
què serveixen les expressions de cortesia i les bones maneres. Quan creixen, els nens comencen a imitar el 
comportament dels adults i a mostrar-se afables amb els altres a partir de l'ús d'aquestes expressions. 

Per això, cal que prediqueu amb l'exemple: 

• Els adults hem d'agrair sempre les atencions dels altres. 

• Cal aprofitar qualsevol ocasió per mostrar als nens com ha de comportar-se una persona 
amable i educada. Per exemple, en presència del nen o la nena digues-li al cambrer del restaurant: 
“moltíssimes gràcies, era tot molt bo, hem gaudit molt”. 

• Intenta no limitar-te a un simple ‘hola’ o un breu 'gràcies'. Construeix una frase sencera: “m'has 
ajudat moltíssim estenent la roba” o “què be haver-te trobat aquí, me n’alegro molt!”. 

Al nostre país, solem saludar amb dos petons a la galta, no només quan coincidim amb una persona propera 
o coneguda, sinó també amb estranys que ens acaben de presentar. Des que són petits, és bo introduir els 
nens a poc a poc en aquesta convenció social estesa. Comenta-li que és de bona educació donar dos petons o 
bé donar la mà en tots aquests casos. 

Recorda que mai no has fer xantatge al nen perquè es porti bé o es mostri correcte en situacions socials. Ha 
d'aprendre a fer-ho sense cap recompensa a canvi i saber que la cortesia de veritat és mostrar sempre 
respecte cap als altres. 

La permissivitat excessiva i la manca de límits poden crear ‘petits tirans’ 

Les denúncies interposades per pares suposadament agredits pels seus fills s'han multiplicat per tres els 
últims anys a la Comunitat Valenciana; per vuit els darrers quatre anys a Catalunya i també per quatre en el 
mateix període en el País Basc, segons les dades que s'han exposat en les Jornades sobre violencia 
intrafamiliar: menors que agredeixen els seus pares, dutes a terme a València i organitzades per la 
Generalitat Valenciana. Si unim a això els casos cada vegada més freqüents d'assetjament escolar o bullying 
(amb l'agreujant d'enregistrar les agressions i de penjar-les a Internet, l'última modalitat), com a mínim ens 
hem de qüestionar si està passant alguna cosa amb els joves. 

Llegir més.  
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http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=fc5280d685572410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fc5280d685572410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xarxafarma.com/flipbook/InfoXarxa20/HTML/files/assets/downloads/page0009.pdf
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Literatura i art per a tota la família 

Flic Festival 
El Flic és un festival de literatures i arts infantil i juvenil que itinera per diverses poblacions i espais culturals 
de tot el territori amb l’objectiu d’apropar la creació a infants i joves i fomentar la lectura, tot apostant per la 
innovació i l’experimentació en la transmissió i promoció literària. Dins l’àmbit de Flic Família, properament 
destaquen les següents activitats: 

Festa de la creació per a petits i grans  

Diumenge 19 de gener al CCCB de Barcelona – 11 a 18h - Entrada gratuïta - Podeu comprar les entrades 
per als tallers i el cinema aquí.  

Taller de pop-up Marion Bataille  

Divendres 24 de gener a la llibreria La Central del Raval (17h). Podeu reservar la vostra plaça per a nens i 
nenes de 8-12 anys aquí.   

Taller d’il·lustració amb Jutta Bauer 

Dimecres 12 de febrer al Museu del Cinema de Girona (17.30h). Ja podeu reservar la vostra plaça per a 
nens i nenes de 7-12 anys aquí.  

 

Deixeu que els infants vinguin a mi. La iniciació dels més petits a la vida 
cristiana  

El Centre de Pastoral Litúrgica ha publicat el llibre Deixeu que els infants 
vinguin a mi. La iniciació dels més petits a la vida cristiana, els autors del qual 
són Mn. Enric Termes, delegat diocesà de catequesi de l’arxidiòcesi de 
Barcelona, i Enriqueta Capdevila, mestra, pedagoga i catequista. 

Tots dos autors han volgut amb aquest llibre d’oferir als pares que demanen el 
baptisme per al seu fill materials per a la catequesi dels infants de 0 a 7 anys, 
tot aprofitant entorn d’aquestes edats les ocasions per a una catequesi sobre 
moments importants de la vida familiar: el naixement d’un germà, la 
defunció d’un familiar o amic, les celebracions dels sants, les festes de Nadal o 
Pasqua, etc. 

Com expliquen els autors, “en els primers anys de la vida és fonamental ajudar 
els nens i nenes a obrir-se a la fe i a la seva trobada amb Jesús. I aquesta 
tasca correspon, per damunt de tot, als pares. Són els pares els qui, amb la 
seva proximitat, amb la seva estimació i amb les seves paraules i actuacions 
faran possible aquesta obertura. Per ajudar els pares en aquesta tasca que 
ningú més no pot fer per ells, aquest llibre ofereix camins, criteris, idees 
concretes, primer per a l’etapa inicial dels 0 als 3 anys, i després per a l’etapa 
més avançada, dels 3 als 6 o 7 anys”. 

 

Taller de pregària 
Cada dijous d’aquest trimestre (de 19.30 a 21.30h) tindrà lloc un nou Taller de Pregària al centre salesià 
Martí Codolar de Barcelona (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 15), el qual pretén ser un espai per fer 
experiència de pregària/interioritat des de la consciència del cos.  

Cal inscriure-s’hi i confirmar l’assistència a pepe.alaman@salesians.cat  

 

Dia a dia de les escoles i les institucions 
Mi profe de Reli 

El proper 4 de febrer (19h), la Casa del Llibre de Barcelona (Rambla de Catalunya, 37), acollirà la 
presentació del llibre Mi profe de Reli, de Luis María Llena, que ha estat professor d’aquesta matèria.  

El col·legi Cor de Maria-Sant Josep, campió de Catalunya de korfbal 

El passat 21 de desembre, en el campionat de korfbal que va tenir lloc a Castellbisbal i en què van competir 
diversos equips d’escoles de Sant Feliu de Guíxols i de la resta de la província de Girona, el Col·legi Cor de 
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http://flicfestival.com/fabrica-de-la-creacio-el-1901-al-cccb/
http://flicfestival.com/taller-marion-bataille-barcelona/
http://flicfestival.com/taller-jutta-bauer-girona/
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Maria-Sant Josep es va proclamar campió de Catalunya en aquesta modalitat esportiva. L’equip guanyador 
estava format per Ayelén Montero, Àngela Guerrero, Marc Cambronero, Fernando Royán i Joan Mesa. 

El Col·legi Pare Manyanet de Les Corts obre els actes del seu cinquantenari 
amb la presència del President de la Generalitat 

El passat 13 de desembre, el dia després d’anunciar la data i la 
pregunta de la consulta per decidir el futur polític de Catalunya, el 
President de la Generalitat, Artur Mas, va assistir a l’acte d’obertura 
de celebració dels 50 anys del Col·legi Pare Manyanet de Les Corts. 

A l’acte hi van intervenir el Director General del Centre,      P. Marcel·lí 
Muñoz; el Superior General dels Fills de la Sagrada Família, P. Jesús 
Díaz, i el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. 

Els assistents van poder gaudir també d’un excel·lent concert de la 
Banda del Col·legi i, finalment, departir amb el President i d’altres 
autoritats als menjadors del centre, on es va servir un berenar. 

Davant d’un auditori ple d’alumnes, pares i treballadors de l’escola, el president va remarcar el paper clau que 
té el sistema educatiu en el desenvolupament del país i la qualitat que mostra. El president també va 
aprofitar per felicitar l’Escola Pare Manyanet pels 50 anys d'història i “per la gran feina que feu en el dia a 
dia, que és la que no es veu però que és la complicada de veritat”. 

Un alumne de l'escola Santa Teresa de Lisieux guanya el 3r premi del 
concurs Dibuixem la Mercè 

L’alumne de 6è de l’escola Santa Teresa de Lisieux de Barcelona, Alberto Hidalgo, ha estat 
guardonat amb el 3r premi de la seva categoria en el concurs de dibuix de les festes de la Mercè, 
que l’ajuntament de la capital catalana convoca cada any amb motiu de les festes de la patrona de 
la ciutat.  

El passat mes de desembre es va fer l'acte de lliurament de premis al Saló de Cent de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

El professor del col·legi Episcopal de Lleida, Enric Falguera, nou Doctor en 
Filologia 

Després de deu anys de treball i documentació, el professor d'ESO del Col·legi Episcopal de Lleida, Enric 
Falguera, ha defensat la seva tesi doctoral sobre el poeta lleidatà Jaume Agelet i Garriga. A criteri dels 
professors doctors que constituïen el Tribunal, l'estudi ha estat mereixedor de la qualificació d'excel·lent cum 
laude.  

El professor Enric Falguera, que és exalumne del Col·legi Episcopal, exerceix la docència al centre des del curs 
2000-01. A més, ha format part del Grup d'Estudis de Literatura Catalana i Crítica de la UdL. Actualment és 
membre del Grup de Recerca Aula Màrius Torres de la UdL. Ha estat guardonat amb el premi Sant Miquel 
d'Engolasters d'assaig (2002) i el Premi Crida als Joves Escriptors de la revista Serra d'Or (2006). És autor de 
La poesia de Jaume Agelet i Garriga. Evolució i Fidelitat i editor de Jaume Agelet i Garriga, Tria de versos. 

L’escola Arrels de Solsona col·labora activament en La Marató de TV3 

La solidaritat és un valor que l’escola Arrels sempre fa valer dins la seva 
trajectòria educativa. És per això que, un any més, ha col·laborat en la Marató de 
TV3 tot organitzant un programa ampli i variat dins i fora de l’aula. Així, els 
alumnes d'educació infantil van representar un pessebre vivent al pati de l'escola 
i es van vendre els punts de llibre que havien confeccionat.  

D’altra banda, els alumnes de 2n curs de cicle mitjà van representar el teatre 
nadalenc Un conte d'àngels i dimonis, de Miquel Rayó. I, paral·lelament, els 
alumnes de secundària van celebrar una xerrada sobre les malalties 
degeneratives a càrrec d’una ponent de la Marató de TV3 i una sessió de cinema 
en què abordaren el mateix tema. 

Finalment, l’alumnat de batxillerat va col·laborar-hi organitzant un dinar solidari i amb l’actuació del grup de 
Batukada de Solsona, l’Escola de Dansa i els músics locals,  Carles Vives i Júlia Xandri. A més, també hi va 
haver la col·laboració dels alumnes de la UEC amb un concurs de postals de Nadal.  

Gràcies a la col·laboració de tothom, l’Escola Arrels va recaptar un fons de prop de 5700 euros. 
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Comunitat Educativa (CE), disponible a la web de la CCAPAC 
Des d’avui mateix, podeu consultar tots els números d’aquest butlletí a la pàgina de la CCAPAC. Els trobareu 
a l’esquerra de la pàgina http://www.escolacristiana.org/ccapac/> Accés restringit>Comunitat Educativa, o 
directament aquí.    

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

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

http://catalunyareligio.cat/ca  

www.catalunyareligio.cat 
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