
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  

 
 

Sumari 

 

 Article del president de la CCAPAC: Pluralisme en l’educació 
 Crònica de l’Assemblea Anual de la CCAPAC 
 12a Jornada sobre la dislèxia a Catalunya 
 Família i escola 

 

 

Publicat a Catalunya Religió 

Article del president de la CCAPAC: Pluralisme en l’educació 

Els darrers temps hem sentit, des de punts de vista ben allunyats, crides coincidents a reivindicar la 
pluralitat de la societat i visques a la diversitat. Sembla haver-se consolidat, doncs, la consideració del 
pluralisme com un valor generalment acceptat i positiu per a la construcció d’una societat més justa, 
madura i solidària. Fins aquí, d’acord i donem la benvinguda a aquells que ho acaben de descobrir. 

Però, és clar, aquestes proclames cal omplir-les de contingut, portar-les més enllà de l’eslògan i aplicar-les a 
la vida diària. S’apliquen a l’educació? 

Des de molts d’aquests altaveus públics es reconeix la diferència com a valor, però s’advoca per una 

educació homogènia controlada des de l’administració pública fins a la darrera coma (en cas contrari, surten 
de seguida absurdes acusacions d’adoctrinament). No ho podem entendre, si no és perquè el que es busca, 
dit amb tota la cruesa, és un control ideològic inacceptable. 

Considerem un insult a la intel·ligència que aquest control es vesteixi com a exercici d’igualtat 
d’oportunitats, perquè elimina la diferència, escapça el talent i pretén la imposició del que és “políticament 
correcte”. Això no és diversitat ni llibertat, ni respecte, ni fomenta el creixement de cap persona, perquè 
posa les idees al centre del procés educatiu com a mur infranquejable. I, pedagògicament, és una estratègia 
tronada i pròpia d’altres èpoques, perquè anorrea el desenvolupament de la persona. 

La pluralitat, també a l’educació, és sinònim de llibertat i d’identitat i, necessàriament, es genera a partir de 
la singularitat de cada projecte. Només des del respecte i el foment de la singularitat es pot garantir la 
pluralitat. I aquesta és una de les forces del nostre sistema educatiu; l’escola d’iniciativa social és un 
element que l’impregna de diversitat. 

Nosaltres, com a famílies compromeses i implicades amb l’escola cristiana de Catalunya, sumem esforços 
amb l’escola en el procés d’acompanyament en el creixement dels fills; valorem l’empenta vers una 
innovació pedagògica que es posi al servei del procés educatiu dels infants i joves; compartim l’esforç 
d’integració i d’inclusió que fan els nostres mestres i professors i ens sentim partícips de la immensa tasca 
social que es fa des de tantes organitzacions de base impulsades des de les escoles cristianes i les seves 
AMPAs. 

Des del convenciment que la gent profunda té set de transcendent, no podem entendre la voluntat 
d’exclusió a què som sotmesos, i se’ns fa incomprensible la pretensió d’instal·lar tot allò que soni a cristià en 
el terreny del políticament incorrecte. La configuració d’un marc de diversitat i pluralitat és fonamental i ha 
de contribuir decisivament al creixement i a la maduresa dels infants i joves, convençuts que els enriqueix i 
els projecta vers una millor societat de futur. I tots ens hem de sentir implicats en el bastiment d’aquest 

marc. Des del cor i no des de les paraules. Des del diàleg i no des de l’enfrontament. 

 

Crònica de l’Assemblea Anual de la CCAPAC 

El passat 22 de març va tenir lloc l'Assemblea Annual de la CCAPAC. Un bon nombre de representants 
d'AMPAs, juntament amb els membres de la Junta Directiva de la CCAPAC, van tenir l'oportunitat de 
conèixer amb més detall la feina feta durant el 2017, així com els elements fonamentals a desenvolupar en 
el 2018.   

Va ser una ocasió ben aprofitada per tal de compartir iniciatives i inquietuds, per reforçar la nostra identitat 
com a col·lectiu i per posar sobre la taula noves propostes que, de ben segur, han de redundar en un millor 
servei a les AMPAs i a les famílies de l'escola cristiana de Catalunya. 
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En acabar l'Assemblea, es va fer la presentació Escola concertada: finançament i cost de la plaça escolar, en 
què el president de la CCAPAC va explicar el funcionament dels concerts educatius i va presentar les 
darreres dades publicades sobre el cost de la plaça a l'escola concertada, amb les quals queda ben clar la 
discriminació econòmica que pateixen les famílies de l'escola concertada i queden en evidència els 
arguments emprats per aquells que es valen de la demagògia i la mentida per tal d'imposar una educació 
uniforme. 

En els propers mesos seguirem compartint aquesta informació per tal d'aconseguir que arribi a totes les 
famílies de l'escola concertada, a fi que tots plegats siguem plenament conscients de quina és la situació. 

Des de la Junta Directiva de la CCAPAC valorem molt positivament l'Assemblea i agraïm la participació dels 
representants de les AMPAs que van contribuir a enriquir-la amb esperit crític i constructiu. 

 

12a Jornada sobre la dislèxia a Catalunya 

El proper 14 d’abril, l’auditori de l’edifici docent de l’Hospital Sant Joan de Déu (c. 

Santa Rosa, 29, Esplugues de Llobregat) acollirà la 12a Jornada sobre la dislèxia a 
Catalunya, que organitza l’Associació Catalana de Dislèxia.  

En aquesta ocasió volen centrar l’atenció en tres objectius: la confluència de la 
dislèxia amb altres trastorns del neurodesenvolupament, la inclusió d’aquests 
alumnes en el sistema educatiu i la reflexió sobre la detecció d’aquestes dificultats 
a partir de la pediatria. Trobareu tota la informació sobre els ponents i la inscripció 
en aquest enllaç.    

 

Família i escola 

Cal fugir dels esmorzars i berenars processats i ensucrats 

La majoria de guies alimentàries coincideixen en la conveniència de repartir les ingestes dels infants al llarg 
del dia, per exemple, en unes cinc o sis, per tal d’evitar que no transcorri gaire temps entre àpats. 

El repartiment d’aliments al llarg del dia és important per garantir una aportació energètica i nutricional 
adequada. Per això, en general, se sol recomanar que els infants més grans realitzin ingestes cada 3 o 4 
hores, mentre que els més petits han de menjar més sovint (cada 2 o 3 hores). De totes maneres, aquestes 
indicacions són generals, perquè cal tenir present que la millor manera de cobrir les necessitats 
energètiques d’un infant és respectar la seva sensació de gana i sacietat. Llegir-ne més. 

Usar un llenguatge positiu pot millorar la salut i el benestar  

La paraula és poderosa i, ben utilitzada, pot millorar el nostre benestar. Desfer-se de mots poc 
respectuosos, autoritaris, insultants i que fereixen i canviar-los per expressions i termes que transmeten 
positivitat, bondat i entesa té un poder transformador en el nostre dia a dia. Aquest va ser el punt de 
partida del filòsof Luis Castellanos (Madrid, 1955) fa 17 anys per estudiar, des de la neurociència, els 
avantatges del llenguatge positiu, clau en l’educació emocional. Amb el neurocientífic Manuel Martín-
Loeches, van constatar els efectes que tenen les paraules que, rutinàriament, fem servir en el cervell i van 
traçar estratègies innovadores per millorar la vida, la salut i el benestar. Tots dos formen part d’El Jardín de 
Junio, un centre madrileny amb un servei d’intel·ligència lingüística que assessora equips, docents i altres 

professionals que practiquen l’ètica del llenguatge. Llegir-ne més.  
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Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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