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 A qui s’adreça  
 
Aquesta sessió informativa s'adreça als pares i mares d’alumnes de les escoles cristianes de 
Catalunya. 
 

 Objectius 
 

• Conèixer més a fons la LOMCE i alguns dels canvis que implica.  
 
 Continguts 

 
• Les lleis educatives des de la Constitució Espanyola: cúmul de despropòsits 
• Algunes característiques de la nova llei: 

o El paper de l’administració de l’Estat i de les autonomies en la nova llei 
o El concepte de currículum i les competències  

• Els canvis a l’ESO:  
o L’estructura de l’etapa 
o L’avaluació final de l’ESO 

• Els canvis al batxillerat 
o L’estructura de l’etapa 
o L’avaluació final del batxillerat 

• L’accés als estudis superiors 
• Alguns canvis en la formació professional: la formació professional bàsica i els cicles de grau 

mig i superior 
• Altres canvis: la immersió lingüística; els canvis en el consell escolar; la modificació de la 

LODE, etc.  

 
 Lloc de realització i horari 

 
Lloc       seu de la FECC (c. dels Àngels, 18, 4a planta, Barcelona). Adjuntem plànol de 
situació 
Horari   de 19.30 a 20.30 h  

 
 Inscripció  

 
• A través del formulari que trobareu a la web www.ampas.cat o en aquest enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=132 
 

• Data límit d’inscripció: dia 18 de novembre a les 10 h del matí, sempre que hi hagi 
places disponibles fins aquell dia. Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

 

• El curs és gratuït per als membres de les AMPAs federades a la CCAPAC. 
• També poden participar-hi membres d’AMPAs d’escoles cristianes no associades a la 

CCAPAC, pagant un import de 10€ per AMPA. En aquest cas, cal fer l'ingrés al compte 
corrent 2100-3200-91-2201237335. En el camp concepte/observacions, cal fer constar el 
nom de l´AMPA. Cal enviar el comprovant de l’ingrés bancari per fax al número 933426546 
fent constar el nom de la persona inscrita i l'AMPA a la qual pertany. 

 
 *AMPAs associades a la CCAPAC 

 

Es considera AMPA associada a la CCAPAC aquella que està al corrent del pagament de la 
quota corresponent directament a la CCAPAC o bé a la FAMPAEC, a la FAPAMAC o a la 
Federació d’AMPAS de l’Escola Pia de Catalunya.  
 
A la web www.ampas.cat, a l’apartat “Qui som”, trobareu una relació d’AMPAs 
associades on podreu comprovar si la vostra ho està o no. 
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 Indicació del lloc de realització: c. dels Àngels, 18, 4t pis, Barcelona 

 

  

TREN 

• Renfe - Parada 
Barcelona Plaça de 
Catalunya 

• FFGC - Parada 
Catalunya 

METRO 

• Parada Universitat 
(Línies 1 i 2) 

• Parada Catalunya 
(Línies 1 i 3) 

BUS 

• Línies: 9–14–91–
120  

...i totes les que passen 
per Pl. Catalunya i  
Pl. Universitat 

 


