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Crònica de la 7a trobada AMPAs en xarxa 

Xavier Melgarejo va dir en una entrevista que “per defensar 

(sostenir) un projecte o tenir una bona relació, és essencial parlar 
bé». 

Doncs puc afirmar que el diumenge 25 en el març, a la 7a trobada 
AMPAs en Xarxa que es va celebrar al col·legi Claret de Barcelona, 
d’on en Xavier va ser director, es va parlar, i molt bé, a les 
presentacions dels diferents projectes de Reciclatge i reutilització de 
llibres. 

Intervencions molt interessants que van assolir amb escreix els 
objectius principals de la trobada: compartir i fer xarxa. 

L’AMPA Vedruna Vall de Terrassa va iniciar la matinal amb un projecte de socialització de llibres de text 

que és possible gràcies a la il·lusió i l’empenta que hi posen els promotors. Seguidament, l’AFA FEDAC 
Sant Andreu va mostrar com és possible trobar la implicació de les famílies amb el projecte No em ratllis. 
L’AMPA Jesuïtes Bellvitge Joan XXIII, amb la presentació d’una App d’intercanvi, ens va recordar la 
importància de tenir mares i pares a la Junta que ofereixin els seus coneixements i temps per tal de 
col·laborar en la millora de l’entorn educatiu dels seus fills i dels seus companys. I, per acabar, l’AMPA 
Claret de Barcelona va explicar com socialitzar llibres de lectura mitjançant una biblioteca mòbil. 

Quatre excel·lents projectes que podeu consultar al web de la CCAPAC www.ampas.cat (espai reservat> 
apartat d'accés restringit> Documentació d'interès> AMPAs en xarxa> Trobada AMPAs en xarxa 
25.02.2018) que segurament us ajudaran a posar fil a l’agulla si la intenció es iniciar o millorar propostes de 
reutilització de llibres a la vostra escola. 

En Xavier també deia que “ens equivoquem si pensem que el sistema educatiu només inclou l’escola, perquè 
té tres potes: escola, família i societat”. I aquests projectes són l’exemple perquè assoleixin l’èxit gracies a 

la cooperació i participació de tots els agents de les respectives comunitats educatives. Junts assolirem més 
fites i la satisfacció serà més gran. 

Un especial agraïment tant al col·legi Claret com a la seva AMPA per acollir-nos i fer-nos sentir com a casa 
des del primer moment. 

«Penso donar tota la guerra que pugui per millorar l’educació. Si me’n surto, fantàstic. Si no, hauré tingut 
una vida molt maca» (Xavier Melgarejo). 

Andrés Cardenal (responsable projecte AMPAs en xarxa) 

 

Repensar l’escola cristiana 

La Vanguardia publicà fa dos diumenges un article signat per un conjunt d’autors cristians, habituals de les 

edicions dominicals d’aquest diari. Per la diversitat d’orígens i de capteniments, per la vàlua i itineraris 
personals, les seves reflexions i els  posicionaments que adopten adquireixen un especial relleu i esdevenen 
referencials. Repensar l’escola cristiana ho és per a nosaltres. El reproduïm a continuació. 

 “L’escola cristiana a Catalunya és una realitat rellevant tant pel que fa al gruix de centres educatius que la 
configuren, com pel nombre de famílies que any rere any hi confien l’educació dels 260.000 alumnes. Sota 
aquesta denominació s’hi apleguen escoles que participen de carismes diferents i de sensibilitats socials 
distintes, però que comparteixen un mateix projecte educatiu, fonamentat en l’autonomia dels centres, 
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l’atenció primordial al dret dels pares a l’educació moral i religiosa dels fills, el desenvolupar una educació 
integral, física, psíquica, social, i espiritual des de perspectives que van d’una matisada inspiració cristiana, 
a les quals ofereixen Jesucrist com a centre de la seva formació. 

La diversitat de carismes i d’estils educatius que hi ha en aquest model excel·lent d’escola, és fruit d’una 
llarga història de presència cristiana que s’ha concretat en congregacions, ordres, i associacions, 
especialment atentes a l’educació dels infants. D’aleshores ençà, els temps han canviat, i moltes necessitats 
d’ordre social que atenien són avui competència de l’Estat. Amb tot, l’escola cristiana segueix tenint un 
paper decisiu en el nostre país, no solament perquè està donant resposta a situacions de gran vulnerabilitat, 

sinó també perquè irradia una cosmovisió i un estil de vida que és valuós en si mateix, perquè partint dels 
fonaments cristians persegueix trametre uns forts valors de servei, solidaritat i respecte. 

En més d’una ocasió es posa en qüestió la legitimitat d’aquesta proposta educativa, fins i tot es considera 
que és anacrònica i obsoleta. Hi ha una sèrie de tòpics, que no responen a la realitat, perquè hi ha 
abundància de referències empíriques, que indica la seva valuosa aportació educativa. 

S’afirma, en ocasions que és una escola elitista, quan l’escola cristiana s’estén per tot tipus de barri, i 
encara ho faria molt més si el concert aportés els mateixos recursos per alumne que els que disposa l’escola 
pública. Hi ha tendències ideològiques, amb força política en el nostre país que voldrien la seva lenta o veloç 
extinció, negant el dret constitucional dels pares i malgrat uns resultats educatius de primer nivell per a un 
país que els necessita perquè viu immers en veritable emergència educativa. L’escola cristiana juga un 
paper clau en la formació integral dels nens i dels joves del nostre país i cal que hi sigui amb ple vigor. 

Alguns afirmen, també, que és un focus d’adoctrinament de les consciències. En realitat no hi ha educació 

neutral perquè en tota proposta educativa subsisteix una comprensió, implícita o explícita, de l’ésser humà, 
del seu lloc en el món i del seu destí. El sistema educatiu vigent no és neutre axiològicament. Transmet uns 
determinats valors i continguts i en tot cas el que cal és valorar-ne la idoneïtat. 

L’escola cristiana no amaga, ni pot amagar, els pressupòsits antropològics i la proposta moral ha de ser 
capaç d’oferir-la amb revocabilitat i versemblança a les generacions més joves, tenint en compte el seu 
nivell cognitiu i el seu estat de desenvolupament psicològic. És una qüestió d’honestedat institucional i de 
fidelitat a l’Evangeli, la seva font d’inspiració. L’Estat té el deure de garantir que tot ciutadà rebi una 
educació de qualitat, garantir el màxim d’equitat, així com el drets constitucionals dels pares a d’escollir 
quina educació volen donar als seus fills, tot tenint en compte la seva sensibilitat moral i religiosa. 

Per desenvolupar la seva missió, l’escola cristiana necessita un marc d’autonomia i econòmic que li permeti 
poder ensenyar segons el seu propi ideari. Un sistema de concert equivalent al de l’àmbit sanitari que tants 
bons resultats aporta per la salut de la població. 

L’escola cristiana està ubicada en entorns molt diferents, tant en l’àmbit rural com urbà, tant en contextos 
de confort i benestar material, com en àmbits de gran vulnerabilitat social i econòmica. L’elitisme és 
incompatible amb l’ètica de l’Evangeli que parteix de la dignitat sublim de tota persona i de l’opció 
preferencial pels més febles. 

En aquest context cultural, entenem que a l’escola cristiana li pertoca irradiar la seva identitat i els seus 
valors en el món, sense complexos i por, singularitzar la proposta educativa que fa i fer-ho persuadint la 
ciutadania del valor que té la cosmovisió que presenta. 

Això exigeix audàcia i coherència i lluitar contra la moral del replegament. Pouar en les fonts d’inspiració i 
traduir-les en el llenguatge actual és un desafiament de primer ordre que exigeix, a la vegada, imaginació i 
memòria”. 

Albert Batlle, Míriam Díez, Josep Maria Carbonell, Eugeni Gay, Jordi López Camps, David Jou, 

Margarita Mauri, Josep Miró i Ardèvol, Montserrat Serrallonga, Francesc Torralba. 

 

El català a l’escola 

Els darrers dies, des de les escoles cristianes hem escoltat amb preocupació un seguit de declaracions del 
president, la vicepresidenta, el secretari d'estat d'educació i el delegat a Catalunya del govern de l'Estat, 
totes donant a entendre que des del Ministeri d’Educació i des del propi govern de l’Estat tenen la intenció 
de modificar el model d’immersió lingüística a Catalunya amb l’ànim de satisfer la petició d'alguns ciutadans 

que voldrien incrementar les hores de castellà a les escoles de Catalunya. Les escoles cristianes, com a part 
del Servei d'Educació de Catalunya, fem nostre l'objectiu que l'alumnat de les nostres escoles tingui un bon 
domini de les dues llengües oficials a Catalunya.  

Volem remarcar que aquest objectiu s’està assolint amb  bons resultats, atès que l'estudi comparatiu de les 
proves de competències bàsiques que realitzen les comunitats autònomes de l’Estat acrediten que els 
resultats en llengua castellana dels estudiants catalans són els millors de les comunitats autònomes amb 
llengua pròpia i que estan per sobre dels resultats de la mitjana estatal en aquesta llengua. Aquests 
resultats avalen que el model lingüístic de Catalunya no va en detriment de la competència dels estudiants 
en cap de les dues llengües oficials. També evidencien que no es pot establir una correlació entre les hores 
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impartides en castellà i la competència en aquesta llengua. Creiem que els canvis que afecten al sistema 
educatiu han de perseguir una millora en els aprenentatges de l'alumnat i han de tenir en compte les 
circumstàncies específiques de cada territori. En aquest cas, a la vista de les dades, no sembla que l'objectiu 
d'incrementar les hores de castellà sigui aquest. 

L'escola necessita un clima d'estabilitat i de tranquil·litat per poder realitzar amb màxima eficàcia la seva 
tasca i  declaracions com aquestes no ajuden, puix generen neguit i incertesa. 

El model d’immersió lingüística ha donat uns resultats contrastats en l’aprenentatge de la llengua i, 
sobretot, en l’enfortiment de la cohesió social, per això l’escola cristiana de Catalunya es posa al costat de 

totes les escoles del país en defensa d’aquest model, que ha estat una peça clau en la construcció d’una 
societat inclusiva. 

 

Família i escola 

La igualtat efectiva entre homes i dones és un dels objectius prioritaris de 
la ONU per al segle XXI 

L'educació per a la igualtat de gènere és aquella que reconeix les capacitats de cada infant i jove, 

independentment del seu sexe, per promoure la igualtat real d'oportunitats en el respecte a la diferència, 
evitant qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere. 

Avui dia, tot i que les dones han guanyat protagonisme en diferents àmbits de la societat, com el laboral, 
l'universitari, el científic o l'esportiu, i que els homes avancen cap a una corresponsabilitat en les diferents 
tasques domèstiques i de cura dels fills i filles, els rols de dones i homes continuen estant influenciats per 
estereotips i prejudicis culturals. 

Llegir-ne més.  

Pots parlar del divorci o de la separació amb els fills de qualsevol edat 

L’ideal és comunicar-ho conjuntament amb una actitud serena i decidida. Transmetre’ls que és una decisió 
molt meditada i que ja no hi ha volta enrere. Explicar-los el que ha a passar a nivell pràctic: amb qui viuran, 
on i com es relacionaran amb el pare/mare que es vagi de casa, etc. 

En termes generals, és important garantir-los  que tots dos pares van a treballar per disminuir els efectes 
negatius de la ruptura. Assegurar-los que no perdran l’amor ni l’atenció de cap dels dos i que tots dos pares 
van a parlar i col·laborar en benefici d’ells. Al principi és normal que no sàpiguen com reaccionar i en molts 
casos haurem de donar-los un temps per processar la notícia. Encara així, hem de deixar la porta oberta al 
fet que ens puguin preguntar qualsevol dubte que els sorgeixi a un altre moment. 

Llegir-ne més.  

A Catalunya el 31% dels menors entre 6 i 12 anys té excés de pes 

Cada vegada hi ha més mals hàbits a l'hora de menjar. Segons una enquesta de Salut, Catalunya té un 
problema d'obesitat infantil. Un 31% dels nens d’entre 6 i 12 anys té excés de pes. A més, també mengem 
menys en família. La pèrdua dels bons hàbits alimentaris provoquen obesitat infantil. Podeu veure les 
recomanacions de dues infermeres aquí.  

 

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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