
infoAPAs infoAPAs infoAPAs 
infoAPAs 

 

 
 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat  

 

 

ri 

 

AMPAs 

ies CCAPAC 2014-15 
Santa Eulàlia 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 
 

Suma
• Dates de la preinscripció del curs 2015-2016 
• El Vídeo de la setmana: Escola Multilingüe que formi alumnes Plurilingües! 
• Microtallers per millorar la presència a les xarxes socials de les escoles i/o les 
• Factors i eines per millorar l’anglès dels nostres fills 
• Conveni de col·laboració entre la CCAPAC i la Fira de Barcelona 
• Família i Escola 
• Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferènc
• ‘Eulàlia’, una recreació de la vida i la passió de 
• Dia a dia dels centres i les institucions 
• 

 

aComunitat educativ
Informa

de les
ció per a mares i pares d’alumnes
 escoles cristianes de Catalunya

 31 04/02/2015 

 

Dates de la preinscripció del curs 2015-2016 

 secundària obligatòriaDel 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música 

 al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i 

uny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i 

pte els ensenyaments de 

itjà que es fan en centres de formació d’adults que 

xtensius i per al primer període de cursos intensius i 

s llars d’infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà 

tics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no 

En trobareu més informació al web del Departament

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són: 

• De l’10 al 17 de març, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i 
educació
i dansa 

• Del 12 al 19 de maig, per
d’arts plàstiques i disseny 

• Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció 

• Del 26 de maig al 3 de j
d’arts plàstiques i disseny 

• Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius 

• Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults, exce
formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre 

• Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior, llevat dels de grau m
segueixen el calendari d’aquests ensenyaments 

• De l’1 al 4 de setembre, per als cursos e
flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes 

• Del 4 al 15 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències 
en relació a le
consultar-los 

• Per als ensenyaments artís
més tard de l’11 de març 

.  

 

 

http://www.triaescolacristiana.cat/�
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El Vídeo de la setmana: Escola Multilingüe que formi alumnes 
Plurilingües! 

 
Setmanes anteriors: 

 
#TrobaBonaEscola: per on començar? 
#TrobaBonaEscola, amb un bon Projecte Pedagògic! 
#TrobaBonaEscola, on cada alumne és únic! 

 

 

 

 

Microtallers per millorar la presència a les xarxes socials de les escoles 
i/o les AMPAs 
Com ja s’ha fet al llarg del primer trimestre, la CCAPAC segueix impulsant microtallers per millorar la 
presència de les AMPAs a les xarxes socials. En tots els casos, es tracta de cursos amb dues opcions 
horàries (de tarda i vespre) per tal que escolliu la que més us convingui. Us recordem altrament que 
comptem amb el patrocini de l’Editorial Baula, la qual cosa permet ampliar l’oferta i reduir una mica més el 
preu. A continuació us n’oferim la relació completa: 

 

Crea infografies (per a les xarxes o  treball d’aula) usuari iniciat a Internet 
i ordinador 16 de febrer 

Primeres passes a Facebook  “0”: iniciació 19 de febrer 

Com posar les xarxes socials al servei de 
l’AMPA: facebook i twitter; drets d’us dels 
materials gràfics, bones pràctiques, errors habituals… 
Trucs per dinamitzar i contingut a compartir 

Iniciació 
Doble taller! 

28 de febrer 
(dissabte) 
Especial 4 h 

Eines senzilles per crear materials virals i 
didàctics, a les xarxes socials 

usuari iniciat a Internet 
i ordinador 5 de març 

Aprofitar al màxim Twitter per a escoles o 
AMPAs 

aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
twitter 

9 de març 

Com estalviar temps a les xarxes socials. Gestor 
de xarxes: Hootsuite i Tweetdeck 

aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
xarxes socials 

10 de març 

Treu suc a Facebook per a escoles o AMPAs 
aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
facebook 

12 de març 

 

orXerrada ganitzada pel col·legi Mare de Déu de Monserrat de Les Borges Blanques 

Factors i
 12 de febrer 

 docents i 
 qualsevol 

llengua estrangera.  

 eines per millorar l’anglès dels nostres fills 
El col·legi Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques organitza el proper
(19 hores), a la Casa de Cultura de la Vila, la xerrada Factors i eines per millorar l’anglès dels 
nostres fills, que pronunciarà la professora de la Universitat de Lleida (UdL) i doctora de 
Lingüística Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB), M. Àngels Llanes.  

La xerrada s’adreça principalment a les famílies, per bé que també és d’interès per a
per a qualsevol persona interessada en l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès o de
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Conveni de col·laboració entre la CCAPAC i la Fira de Barcelona 

umnes de Catalunya (CCAPAC) ha signat un 
oració amb la Fira de Barcelona que permetrà que les AMPAs associades es beneficiïn d’una 
tes i avantatges en alguns dels salons que es duran a terme al recinte de Montjuïc al llarg 

ectives escoles un preu de 3 euros per a grups d’un mínim de 10 

 presentació o participació a l’aula d’activitats; un espai dins el saló 
 a la CCAPAC; oferiment d’un preu especial 

per a grups (descomptes per a grups a partir de 10 alumnes); oferiment d’entrada gratuïta per als professors 

la Infància i XD Young Festival 2015 

 a la CCAPAC i a les seves respectives escoles codis de descompte de 3 
trades durant un període de temps limitat a través del web de la Fira de 

laboradora de la CCAPAC als webs dels salons relacionats i publicació del logotip de 
dels salons acordats. 

 

 

   

 

 

 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Al
conveni de col·lab
sèrie de descomp
del present any 2015. Així, el conveni inclou els salons: 

Expominer 

S’oferirà a les AMPAs i a les seves resp
persones, així com entrada gratuïta per al professorat d’aquestes escoles que acompanyi els alumnes.  

Saló de l’Ensenyament 

S’oferirà la possibilitat de fer una
equivalent a 9m quadrats on s’habilitarà un estand modular per

que acompanyin els alumnes.   

Saló de 

S’oferirà a les AMPAs associades
euros per tal d’adquirir les en
Barcelona. 

Altres col·laboracions 

Difusió com a entitat col·
la CCAPAC a la plana web 

 

Família i Escola 
L’11% de les adolescents catalanes està en risc de patir anorèixa o bulímia 

L'11% de les adolescents catalanes està en risc de patir anorèxia o bulímia, i es calcula que unes 28.000 ja 
pateixen aquests trastorns alimentaris, segons ha revelat aquest dimecres en roda de premsa la directora de 
Promoció de la Salut de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia (Acab), Cristina Carretero. Ho ha fet en el 

t els ideals de bellesa "irreals i inassumibles" per combatre l'anorèxia i la bulímia. La campanya 
 estat elaborada desinteressadament pel publicista Richard Wakefield, es començarà a difondre 

marc de la presentació de la campanya 'L'anorèxia no és culpa de ningú', que persegueix "eradicar" els mites 
al voltant d'aquesta malaltia, principalment que ningú es cura definitivament, tenint en compte que més del 
70% dels afectats la superen. 

La iniciativa ha estat impulsada juntament amb la Fundació de la Comunicació (Fundeco), i el seu president, 
José Ángel Abancéns, ha destacat la importància que els mitjans de comunicació i els publicistes rebutgin 
urgentmen
mediàtica ha
per Nadal i es basa en un eslògan principal: 'L'anorèxia no és culpa de ningú. Consulta avui, no ho deixis per 
a demà'.  

Llegir més. 

Cal educar els fills per veure els problemes com a reptes, no com a 
amenaces 

La resiliencia es la capacidad de las personas para enfrentarse a la adversidad  y lograr la superación 
de las situaciones traumáticas, las tragedias, el estrés, etc. 

El origen del término resiliencia viene del latín, resilio y significa volver atrás, volver de un salto, rebotar. 
Tradicionalmente la palabra resiliencia se ha empleado en física, como cualidad de los materiales para resistir 
la presión, la capacidad de doblarse antes de romperse y recobrar la forma original, de no deformarse ante 
fuerzas externas y resistir ante el choque. Este término ha sido adquirido por las ciencias sociales, para 

cualidad de las personas de resistir ante la adversidad y salir reforzado de las expresar la 
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si
las complicaci

tuaciones perjudiciales, logrando un desarrollo psicológico sano, un bienestar personal (a pesar de 
ones) y el éxito en los proyectos vitales. 

Llegir més.  

 

Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Pares i mares amb necessitat de formar-se: ca C tàleg conferències CCAPA
2014-15 

l 

res i Mares 

Segur que, moltes vegades, ens fem 
preguntes davant la realitat i la 
responsabilitat d’acompanyar el 
creixement dels nostres fills i filles: 
estudiar i fer els deures o ajudar a 
les tasques de casa?; acompanyar-
los en els disgustos o evitar les 
frustracions?; activitats 
extraescolars o passar el temps a 
casa?; premiar o castigar?; que 
tinguin els seus diners o no ca
perquè ja els paguem el que 
necessiten?; la bufetada educativa, 
educa?; els avis i àvies a primera 
línia de foc?; quines situacions de 
ciberassetjament es poden produir? 

La Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pa
d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) 
posa a disposició de les AMPAs, 
entre d’altres serveis, una sèrie de 
conferències sobre aquests temes 
educatius i molts més. 

e cal anar treballant. Sabem que el principal ingredient per criar fills és estimar-los, i això 

 en valors correctament? Estic despertant tot el seu potencial 

Joves i Famílies, com a la meva tasca diària com a pare de tres 
. Podem comparar-ho fins i tot amb gestionar una empresa. 

acabin 

ent: 

r cuidar-nos físicament, 

 positiu sempre que sigui possible... i més. Adona’t de les coses bones que has fet com a 
. 

• Evitar la gent del nostre entorn que ens fa sentir malament. Des d’avui mateix! 

a perfecció no 
existeix! 

A partir d’ara, amb cada nou 
Comunitat educativa, us oferirem informació completa sobre alguna de les conferències incloses al catàleg. 
Avui destaquem la de Carles Ventura, Els millors pares del món NO són perfectes. 

Els millors pares del món NO són perfectes. 

Els millors pares del món són per a un fill... els seus pares. Amb tot el que tenen de fantàstic i amb aquells 
detalls que sempr
ningú no ho pot fer millor que els pares. 

Ara bé: si atenem els mitjans de comunicació o els llibres sobre la criança dels fills començarem a dubtar. Ho 
estic fent prou bé? Crido massa? L’estic educant
intel·lectual...? 

Aquesta xerrada vol reivindicar l’orgull per la feina extraordinària que fem cada dia com a pares i mares. I és 
que alimentar la nostra autoestima com a pares ens permetrà educar els fills des del que realment necessiten 
i no des d’on ens indiquen altres persones. 

“Tant a la meva professió com a Coach de 
nens, veig la gran complexitat d’educar els fills
L’experiència em diu que, per liderar aquesta “empresa”, és imprescindible estar bé un mateix. Oi que quan 
estem bé les coses a casa solen anar millor? I que quan estem “creuats” és molt fàcil que tots 
“creuats”? 

Estar bé implica, entre d’altres, el segü

• Dedicar-nos temps a nosaltres mateixos (i no, això no és egoisme) pe
intel·lectualment, emocionalment i espiritualment. Si jo estic bé, tinc molt més per donar als altres. 

• Pensar en
pare/mare, que són moltíssimes

 

• Reduir l’exigència que ens posem com a pares per ser perfectes o per tenir fills perfectes. L
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A la Catedral de Barcelona 

‘Eulàlia’, una recreac

la Catedral de Barcelona Eulàlia, un espectacle de dansa i música que 

6.45h. Un total de vint-i-set 
rmonioses de ball, quadres 

04 dC, motiu 
pel qual se celebra el seu sant tal dia. Aquest serà el tercer any que aquest 
muntatge musical, amb gran èxit de públic, es va estrenar el 16 de febrer de 

cle va ser guardonat amb el Premi Ciutat de 
cultura popular i tradicional.  

ió de la vida i la passió de Santa Eulàlia 
L’Esbart Ciutat Comtal presenta el dissabte 7 i el diumenge 8 de febrer a 

rememora la història de la jove Eulàlia, filla de Sarrià que el segle III dC, en 
defensa de la seva fe, s’enfrontà al pretor romà, Dacià, que la va condemnar 
a morir a la creu per la seva condició de cristiana.  

L’espectacle, dirigit per Lluís Calduch i amb vestuari de Pau Fernández, 
s’escenificarà a la Catedral de Barcelona -precisament sobre la Cripta, a 
l’empara del sepulcre on reposen les seves relíquies-, el dissabte 7 a les 
20.45h i el diumenge 8 de febrer a les 1
dansaires interpretaran les diverses seqüències ha
d’interpretació gestual i moviments coreogràfics, a més de la col·laboració i 
intervenció de trenta persones més. L’obra compta amb la música composta 
per a l’ocasió i dirigida per Francesc Cassú.  

Santa Eulàlia va ser condemnada a mort el 12 de febrer del 3

2013, any en què l’especta
Barcelona 2013 en la categoria de 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
200 anys de l’Escola Pia Sant Antoni 

Diuen que en l'edifici actual, construït després 
de la setmana Tràgica, van fer l'Església al 
primer pis, a veure si així no la cremaven. 
L'Escola Pia de Sant Antoni s'ha hagut de refer 
diverses vegades però pesa més el que ha 
quedat de la seva feina en la formació de nens 
i en la seva implicació al barri, que els 
"accidents" 
repassant la 

revolucionaris. Així es veu 
història dels 200 anys que han 

els tradicionals Tres Tombs

passat de la fundació de l'Escola Pia Sant 
Antoni al barri que porta el seu nom a 
Barcelona.  

Dissabte 24 de gener es va obrir la celebració 
d'aquest bicentenari amb un acte institucional 
que va comptar amb la presència de l'alcalde 
Xavier Trias. La celebració va continuar amb 

, que també van 
portar al barri els escolapis fa 190 anys, amb la benedicció dels animals que passen per davant de l'escola. 
També dissabte es va inaugurar una exposició que es pot veure als baixos de la Ronda Sant Antoni i una web 
que recull la història del centre. 

El provincial de l'Escola Pia a Catalunya, Jaume Pallarolas, va remarcar l'aportació que han fet i continuen 
fent els escolapis en l'educació. "Ens empeny fer una escola per a tothom; no només a per a cristians, ni per 
a elits econòmiques: per a tothom". En el moment actual això demana "ser austers i realistes, gaudint del 
que tinguem". Va parlar d'una "escola en xarxa" amb l'entorn i va demanar abandonar el debat escola pública 
o escola privada, que "són dialèctiques ideològiques passades de temps". El provincial dels escolapis també va 
defensar el paper de l'educació religiosa: "La fe i la religió ens porta a respectar-nos". 

Per la seva banda, Xavier Trias, va donar suport aquest compromís i implicació dels escolapis en la cultura i 
en el barri. Com a mostra d'aquest reconeixent, va remarcar que a la sala hi havia regidors de tots els grups 
polítics municipals i va recordar que aquest any l'escola havia estat escollida per fer el pregó de la Festa Major 
de Sant Antoni. "Heu excel·lit en la tasca educativa, perquè l'Escola Pia no només ofereixen educació, sinó 
que acompanyen als alumnes", va afirmar. Trias va remarcar que "sempre heu volgut transmetre els valors 
del compromís amb la societat i amb els més febles". 

L'acte, amb la sala plena a vessar, va servir també per presentar la nova web que recull la història del centre. 
Permet descobrir per què es apreciada l'Escola Pia, que al 1800 ja disposa d'un mètode propi d'ensenyament i 
com, malgrat la imposició del castellà, també s'utilitzava habitualment el català.  

http://www.escolapia.cat/
http://premsa.bcn.cat/2015/01/24/lalcalde-reivindica-el-paper-de-lescola-com-a-transmissora-de-valors-essencials-com-la-responsabilitat-lesforc-i-el-respecte/
http://santantoni.escolapia.cat/home
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"Volem fer una escola millor", va dir per tancar l'acte el director del centre, Ramon Beringues. Va explicar 
que actualment l'escola acull 1.500 alumnes que provenen principalment del barris del Raval, de Sant Antoni i 
del Poble Sec. El centre, a més d'acollir les activitats escolars, està obert cada dia per activitat socials, 

i 

F

njuntament per la 

 Clara Martínez Fullà, qui va recollir el diploma de mans 
 i Joan Guinovart.  

e Crazy About Biomedicine se’ls 

culturals i esportives.  És el "pietat 
Catalunya Religió. 

Una alumna de Sagrada 
Research in Biomedicine 

lletres" de Sant Josep de Calassanç al segle XXI. Jordi Llisterri – 

amília Sabadell, reconeguda per l’Institute for 

El passat 16 de gener va tenir lloc la cerimònia de clausura del Curs 
de Biomedicina per a joves talents, patrocinat co
Fundació  Catalunya La Pedrera i l'Institute for Research in 
Biomedicine de Barcelona. En aquesta promoció han estat 
reconeguts 24 alumnes, entre els quals l’alumna de Sagrada Família 
de Sabadell,
dels doctors Lluís Farrés

A partir d’ara, a tots els participants d
brinda l'oport
tot oferint-lo
seminaris. 

unitat de continuar mantenint el contacte amb la ciència 
s la possibilitat de continuar assistint a diversos 

L’alcalde de Barcelona visita La Salle Comtal 

El passat 22 de gener, l’escola La Salle Comtal va rebre 
la visita de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la 
regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs. L’objectiu de la 

va fer en la 

t 

L’alcalde i la regidora van poder saludar representants 

a de l’art modernista a l’escola, les autoritats locals van 

a la comunitat educativa en què declarà: 

es pel que fa a l'organització interna i a l'atenció 

avien implantat a l’escola amb l'objectiu de millorar els resultats educatius i reduir les 
taxes de fracàs escolar, fent-ne partícips els oients i intercanviant-hi opinions. En acabar, es va dur a terme 
una visita a l'edifici vell i es va entrar en una classe de 3r d'ESO.  

sitivament la trobada, que ens va 
possibilitar intercanviar experiències educatives amb persones del sector educatiu d'una altra cultura”, declara 
Xavier Melgarejo.  

visita era que un grup d’alumnes d’Educació Primària 
els mostressin l’escola tot fent especial incidència en 
els elements modernistes, tal com es 
cinquena edició del Festival d’Arquitectura 48H Open 
House Barcelona, celebrat el passat mes d’octubre.  

Aquesta visita va ser la cloenda de tot el procés inicia
mesos abans amb “l’esforç i l’entusiasme de tota la 
comunitat educativa” de La Salle Comtal.  

de l’alumnat, un grup de mares i pares, el professorat, 
la Comunitat de Germans i l’Equip Directiu del centre.  

Després de conèixer de primera mà la presènci
recórrer algunes instal·lacions i van compartir uns moments de treball amb tauletes tàctils i Displays 
interactius amb els més petits de l’escola.  

En finalitzar la seva visita, l’alcalde dirigí una salutació 
“L’excel·lència d’una escola s’aconsegueix perquè tots els qui la formen són excel·lents i, per arribar-hi, els 
vostres projectes d’inclusió són molt importants”. 

Visita d’una delegació de Corea del Sud al Claret de Barcelona com a col·legi 
referència en la reducció del fracàs escolar 

La setmana passada, una delegació de la província coreana de North Gyeongsang va visitar el col·legi Claret 
de Barcelona com a centre de referència en la reducció del fracàs escolar. 

“La nostra escola, gràcies a tota una sèrie de canvis i millor
de l'alumnat i les famílies, ha aconseguit ens els darrers anys reduir el fracàs escolar fins a l'1%”, afirma la 
direcció del Claret.   

La delegació estava formada per 1 representant del departament provincial d'Educació de Gyeongsangbuk-do, 
2 directors, 8 inspectors i inspectores d'educació i 9 professors i professores de batxillerat. També els 
acompanyava Hyounju Esther Pak, que va fer d'intèrpret. 

La visita va arrencar amb una presentació de l’escola i el seu projecte educatiu a càrrec de Xavier 
Melgarejo, Vicenç Barceló i Robert Vilella. Xavier Melgarejo va exposar detalladament les diferent 
estratègies que s'h

“Des de l'escola els estem molt agraïts per la visita i valorem molt po
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