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Comunitat educativa
Informació per a mares i pares d’alumnes

de les escoles cristianes de Catalunya

• Comissions de garanties d’admissió d’alumnes. Representants de pares i mares 
• Mejor educados 
• Família i Escola 
• Representació de la vida i passió de Santa Eulàlia 
• Representació d’una obra dramàtica sobre Teilhard de Chardin 
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• La Passió d’Esparreguera 
• Dia a dia de les escoles i les institucions 
• Comunitat Educativa (CE), disponible a la web de la CCAPAC 
• Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

 

T r i a  E s c o l a  C r i s t i a n a  

 

 

Som la 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.  
 

També volem ser un referent de compromís, qualitat, equitat i 
qualitat per a tothom, i per això treballem en un procés de millora 
contínua.  
 

 

Comissions de garanties d’admissió d’alumnes. Representants de pares i 
mares  
Tal com us informàvem recentment, els diferents serveis territorials estan sol·licitant la proposta de 
designació tant de titulars com de pares i mares d’alumnes per a les diferents comissions de garantia 
d’admissió d’alumnes.   

Pel que fa a la proposta de pares, us recordem la conveniència que siguin membres del consell escolar 
del centre i representants del sector de pares i mares. Només en aquest cas podran formar part de les 
comissions corresponents.  

 

Un llibre de Gregorio Luri 

Mejor educados 
El pedagog Gregorio Luri ha publicat el llibre Mejor educados. ¿Cómo ser 
buenos padres sin necesidad de ocultarlo?, en el qual advoca per viure la 
paternitat des de la normalitat, amb uns criteris clars i sense angoixar-se.  

A continuació us en transcrivim alguns passatges: 

En esto de ser padres siempre se había sabido que no hay profesionales, sino 
aficionados con mayor o menor fortuna dispuestos a enfrentarse al reto de 
educar a una criatura con esperanza, optimismo, disposición a aprender de los 
errores y... suerte. Siempre se había sabido, pero ahora lo estamos olvidando. 
Comienza a haber muchos padres dispuestos a actuar como profesionales de la 
paternidad, y aquí nos encontramos con un fenómeno tan nuevo que incluso 
podríamos preguntarnos si no estamos pretendiendo reinventar la misma 
paternidad. O si el fenómeno de la hiper-responsabilidad paternal no es un 
invento del siglo XXI (…)  

En cierta ocasión un admirado psiquiatra de Barcelona me contó que cuando se 
encuentra con padres muy angustiados les suele preguntar, para tranquilizarlos 
un poco, si se consideran mejores o peores padres que los Simpson. Es difícil, 
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conociendo las peripecias de esa singular familia, que no se consideren mejores.  El psiquiatra les hace ver 
entonces que los Simpson tampoco lo están haciendo mal con sus hijos. Por lo tanto, si ellos son mejores, 
deberían sentirse satisfechos.  

No pretendo ofrecer a los padres las respuestas para los problemas que yo, desde fuera, suponía que tenían, 
sino hacerles ver que no existen ni los padres ni los hijos perfectos. 

No existen los padres perfectos, pero existen los buenos padres. Y aunque esos padres están hoy 
siendo sometidos a más exigencias que nunca, es importante volver a vivir con naturalidad la 
paternidad, con sus propios valores y convicciones.  

La disciplina  
Ser disciplinado es más importante que ser inteligente  

La importancia de la disciplina no se mide por el valor de las cosas que nos prohíbe hacer, sino por el valor de 
todo lo que nos permite conseguir. Por ello es completamente prescindible para aquellos que no aspiran a 
nada… Aunque, bien pensado, para alcanzar un estado de imperturbabilidad espiritual que nos permita 
renunciar a toda aspiración, se necesitan enormes dosis de autodisciplina.  

Paternidad y pantallas  
Familias 2.0  

Conocí a una madre empeñada en cambiar cada día la contraseña de la Wi-Fi de casa. Sus hijos no tenían 
acceso a la nueva hasta que no hubiesen hecho sus camas, pasado la aspiradora por sus habitaciones y 
sacado a pasear al perro. Lo más llamativo: que fue constante y lo hizo cada día.  

El rol de los padres  

Sed un buen modelo de aprendizaje  

No pretendáis ser para vuestro hijo un modelo de sabiduría. Es muy difícil y además no es eso lo que vuestro 
hijo necesita. Lo que él necesita son modelos de aprendizaje. Si no sabéis la respuesta a una pregunta que os 
ha hecho, buscadla sin complejos, delante de él. No intentéis esconder vuestra ignorancia y él tampoco la 
esconderá. Cuando encontréis lo que buscáis, mostrad alegría por haberlo encontrado, haciéndole manifiesto 
vuestro goce por aprender cosas nuevas: es la recompensa del esfuerzo invertido.  

Dar valor a los valores  

El talento está sobrevalorado  

Es evidente que para ser un buen jugador de baloncesto, una buena altura no molesta nada. Pero no basta 
con ser alto. Hay que entrenar y hay que hacerlo de manera sistemática y concentrada.  

La psicología positiva es un tostón  

Desconfía de los libros sobre educación que te hacen dudar de tu sentido común. Que un libro se venda 
mucho no significa que sea científico. Ni siquiera que sea muy interesante, pues muchos de ellos se olvidan 
tan rápidamente como se han encumbrado en las listas de libros más vendidos.  

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
El berenar és el complement entre els grans àpats del dia 

El berenar és l’àpat interval entre el dinar i el sopar i, per tant, és imprescindible. Per què? Ho respon el cap 
de la Unitat d’Endrocrinologia Pediàtrica de l’Hospital Germans Trias, Joan Bel: “Si les criatures no el fan, 
arriben afamats a l’hora de sopar, i és llavors quan s’acaba menjant més del compte i sense criteri”. 

Així, el berenar s’assemblaria a l’esmorzar de mig matí. És el contrafort que permet arribar als grans 
àpats. Just per això, “el berenar ha d’estar compost per una porció d’hidrats de carboni d’absorció lenta, com 
és el pa, combinat amb proteïna”, afirma el doctor Joan Bel. 

Llegiu-ne més.  

Els metges alerten de l’augment de la diabetis en nens i adolescents 

La diabetis tipus 2 sempre s'havia considerat una malaltia d'adults. Els experts han observat, però, que, a 
causa de l’increment de l’obesitat infantil, és molt possible que els casos de diabetis tipus 2 augmentin 
considerablement en nens i adolescents en els propers anys, cosa que ja ha succeït als Estats Units. A aquest 
país, es calcula que entre un 8% i un 45% dels nens diagnosticats amb diabetis en els últims anys pateixen la 
del tipus 2, encara que és molt possible que també incideixin factors ètnics. 
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Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya un 45% de la població pediàtrica pateix excés de greix, dels 
quals un 26% suposen casos de sobrepès i un 19% d’obesitat. Una de les conseqüències d’aquest excés de 
pes entre els nens és, en efecte, l’augment dels casos de diabetis tipus 2. 

Malgrat aquestes dades i previsions, els experts indiquen que el problema es pot prevenir aplicant mesures 
que evitin l’obesitat entre la població infantil. Així, és imprescindible tornar a inculcar la dieta mediterrània i 
l’exercici físic entre els més petits, uns hàbits que s’han anat perdent en els últims anys a causa, en part, de 
l’impacte de les noves tecnologies en la vida dels nens. 

Els avenços en el tractament de la diabetis tipus 1 en edat pediàtrica han estat molt grans en els últims 
temps, i s’ha aconseguit que algunes complicacions de la malaltia es redueixin o fins i tot desapareguin. 
Malgrat tot, l’objectiu sembla prevenir, més que mai, l’obesitat infantil i així evitar que la diabetis tipus 2 
creixi entre els més petits. 

Més informació.  

 

Esbart Ciutat Comtal 

Representació de la vida i passió de Santa Eulàlia 
Els propers dies 8 de febrer (20.30h) i 9 de febrer (16.45h), la Catedral de Barcelona 
acollirà Eulàlia, un espectacle de dansa de l’Esbart Ciutat Comtal que, a partir de la 
recreació històrica de la vida de la Santa, reflecteix l’enaltiment dels valors humans           
–fidelitat, llibertat i fermesa en les pròpies creences- i fa una ofrena d’homenatge a la 
ciutat i valora un bé patrimonial de gran importància religiosa, cultural i social.  

L’espectacle de dansa, amb coreografia de Lluís Calduch i música de Francesc Cassú, és 
un recorregut per la professió de fe cristiana de Santa Eulàlia, així com pel seu martiri, 
mort i glorificació en temps dels romans. La representació és organització conjunta de la 
Catedral de Barcelona i l’Esbart Ciutat Comtal.  

 

Representació d’una obra dramàtica sobre Teilhard de Chardin  
El proper 17 de febrer (19h) tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Associació CIC de Barcelona (Via Augusta, 
228), la lectura dramatitzada de l’Oratori Teilhard de Chardin: l’apassionant combat d’un evolucionista 
total, obra de Josep-Maria Puigjaner. La representació anirà a càrrec d’una agrupació d’actors i actrius de 
La Passió d’Olesa de Montserrat, sota la direcció de Joan Mallofré. 

Teilhard de Chardin (1881-1955) és una de les ments més poderoses del segle XX. El seu pensament 
entrellaça diverses perspectives de visió de la vida humana: la de la fe transcendent, la de les ciències 
antropològiques i la de la filosofia, totes elles presidides per una concepció evolutiva radical. 

Aquesta obra ha estat publicada per Editorial Claret, precedida per un prefaci del propi autor. 

 

Descomptes per a grups 

La Passió d’Esparreguera 
La Passió, un espectacle que la vila d’Esparreguera 
posa en escena des de fa més de 400 anys, és un 
muntatge d’un valor excepcional, reconegut arreu i 
declarat d’interès nacional.  

Enguany, els organitzadors ofereixen descomptes 
especials per a grups i escoles, així com diversos 
paquets que inclouen visites culturals i àpats en 
restaurants de la vila. 

Enguany, les representacions s’escauran en les 
següents dates:  

• Març: 9, 16, 23, 29* 

• Abril: 6, 13, 18, 26* 

• Maig: 1 i 4  (*de 17h a 22h). 

Per a més informació, www.lapassio.net 
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Dia a dia de les escoles i les institucions 
Quatre escoles cristianes, reconegudes amb els guardons d’innovació a l’FP  

Quatre escoles cristianes han estat reconegudes amb una dotació 
econòmica en el 2n Pla de Mesures d’Innovació a l’FP atorgat per 
Barcelona Fundació Formació Professional. Les escoles premiades 
han estat: 

é.  

- Escola Solc Nou – Projecte Cuidem els nostres avis. 

- La Salle Barceloneta – Promoció del comerç de proximitat. 

- Centre López Vicuña – Projecte Un pas més  

- Escola Tècnico – Professional Xavier – Projecte APS Teaming. 

El Pla de mesures Innovació a l'FP té com a objectiu donar suport a projectes i mesures impulsades des dels 
centres d'FP de Barcelona que constatin innovació pel que fa a la metodologia proposada, aportin valor afegit i 
una millora constatable de la qualitat relacionada amb els aprenentatges adquirits, facilitant l'adquisició de 
competències professionals.  

Una alumna del col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, guanyadora del 
premi d’àmbit estatal FOTCIENCIA 11 

L’alumna de quart d’ESO del col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, Sònia Marín, 
ha guanyat el certamen d’àmbit estatal FOTCIENCIA11, de fotografia científica, en 
la modalitat la ciència a l’aula.  

La imatge, titulada Canvi d’estat, concursava acompanyada d’un text explicatiu del 
fet científic que s’hi fotografiava.  

El jurat, format per membres del CSIC i FECYT, han valorat tant l’aspecte estètic i 
artístic com l’explicació donada. El passat 9 de gener, alumna i professores van 
explicar a la cadena COPE de Tarragona i Reus l’experiència. 

 
50è aniversari del col·legi Sant Pau de Reus 

Ara fa 50 anys que va néixer el col·legi Sant Pau de Reus de 
la mà de l’Arquebisbat de Tarragona, fruit de l’interès de la 
Diòcesi per contribuir a la promoció social i educativa de la 
ciutat de Reus. L’any 1963, doncs, s’obria la matrícula 
d’alumnes per a la guarderia, la qual començà a funcionar 
de manera provisional als baixos de Mas Must

Els actes que l’escola durà a terme enguany amb motiu de 
l’aniversari: 

- L’edició d’un llibre, a càrrec del professor i historiador 
Xavier Cortés, on es recull la història del centre en el marc de les diferents iniciatives i escoles que 
l’Arquebisbat de Tarragona va impulsar durant el segle passat al Baix Camp. 

- Juntament amb el llibre històric, es publicarà una novel·la amb motiu de l’aniversari, obra de l’escriptora 
tarragonina Teresa Solé Tomás. El llibre històric i la novel·la es presentaran al voltant de Sant Jordi 

- El 25 de gener, al Mas Musté del recinte de l’escola, s’inaugurarà l’exposició 50 anys del col·legi Sant Pau: 
passat, present i futur. Aquesta exposició constarà d’un recull gràfic històric, la recreació de l’ambient escolar 
de fa 50 anys i la presentació dels projectes educatius en què treballa el centre. 

- L’arquebisbe de Tarragona presidirà una Eucaristia d’acció de gràcies i un sopar d’amics del col·legi el dia 25 
d’abril. 

- Hi haurà diferents actes, conferencies i trobades d’amics i antics alumnes al llarg del curs. 

Una alumna de l’Escola Vedruna Palamós, guardonada en el concurs de 
Dibuix ‘El reciclatge de la matèria orgànica’ 

L’alumna de 6B de l’escola Vedruna de Palamós, Júlia Sunyer, ha estat guardonada en el concurs de dibuix 
organitzat per l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament palamosí. El tema d’aquesta edició era “el reciclatge de 
la matèria orgànica”. 

Júlia Sunyer va ser la guanyadora de la categoria B, corresponent als alumnes de Cicle Superior de Primària. 
Com a premi es va endur una bicicleta i un lot de llibres de temàtica mediambiental per a l’escola. 
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El col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic convoca la Jornada de Recerca 

El passat 18 de gener, el col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic va organitzar la Jornada de Recerca – 
Aprendre és aprendre a investigar, que va presentar una representació escollida del prop del centenar de 
treballs de recerca que enguany han dut a terme els alumnes de Batxillerat del centre. Per a la presentació 
pública, van ser escollits els següents treballs: 

 Marta Vilademunt - Embotits: engolint la nostra salut. Relació entre els hàbits alimentaris i 
els lípids sanguinis a Osona 

 Maria Pla - L’Econòmica de Centelles. Estudi i evolució 1903-1996 

 Pau Benito - Aproximacions al desenvolupament de la tuberculosi activa a través de 
l’experimentació animal i la modelització 

 Judit Mompín - Retrat d’una dona lliure. Biografia intel·lectual de Josefa Contijoch i 
Pratdesaba.  

El col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú funda una Coral 
umnes integrada per 50 al

El col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú ha format una Coral integrada 
per 50 alumnes des de 4t de Primària fins a 4t  d'ESO. La inauguració oficial va 
coincidir amb la felicitació nadalenca als avis de la Residència la Plataforma i al 
centre de dia Mas Bau. 

El nom escollit, Fratello Sol, fa referència al missatge franciscà de respecte i 
amor a la natura. La Coral té un magnífic repertori i és una satisfacció per a tota 
la Comunitat Educativa de l’escola. 

 

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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