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Sessions territorials - Cost de la plaça escolar 

Per tal d’abordar el cost de la plaça escolar i parlar-ne amb detall, la CCAPAC convoca unes sessions que se 

celebraran arreu del territori, les dates i lloc de les quals són les que trobareu a continuació. La propera, 
tanmateix, tindrà lloc demà dimecres, 8 de maig, a Tarragona, com podeu comprovar al llistat.   

Data  Lloc  Centre Hora  

9 de maig  
dimecres 

Tarragona  Vedruna Sagrat Cor  
(c. Santa Joaquima de Vedruna, 10) 

19.30 h.  

14 de maig  
Dilluns  

Lleida  Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia  
(c. Doctor Combelles, 38) 

19.30 h.  

16 de maig  

dimecres 

Manresa  La Salle  
(c. La Pau, 109-111) 

19.30 h.  

21 de maig  
dilluns  

Girona  La Salle  
(c. Joan Baptista la Salle, 12) 

19.30 h.  

23 de maig  
dimecres  

Barcelona  Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi  
(c. Carrasco i Formiguera, 32) 

19.30 h.  

Considerem molt important que el missatge que hem llençat a nivell global arribi a les famílies per tal que 

totes les nostres comunitats educatives siguin conscients de la situació. I la via per arribar-hi és, 
naturalment, a través de les AMPAs. Vosaltres sou l’autèntica corretja transmissora del missatge. És per 
això que convoquem aquestes trobades i us animem a participar-hi. 

 

Hem vist... 

Debat sobre l’escola concertada amb la presència del president de la 

CCAPAC 

La setmana passada, l’editorial d’aquest butlletí 

recollia la roda de premsa que els pares i mares 
de l’escola concertada havien convocat per 
denunciar l’infrafinançament dels seus centres. 
Arran del debat suscitat, i del qual nombrosos 
mitjans de comunicació se’n van fer ressò, el 
programa La nit a 8TV, de 8 Televisió, va voler 
convidar a un cara a cara el president de la 
CCAPAC, Josep Maria Romagosa, i la 
presidenta de la FAPAC, Belén Tascón. 

Podeu veure el programa sencer en aquest enllaç 
i el debat, específicament, a partir del minut 

1:11:45. 

 

 

Comunitat educativa 
  Informació per a mares i pares d’alumnes 
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 5a edició dels mSchools Student Awards! 

mSchools celebra el pròxim 9 de juny a la Farga de L'Hospitalet la 5a edició dels 
Student Awards, un concurs que premia els projectes realitzats per alumnes durant 

el curs escolar 2017-2018. 

Els participants podran presentar-se al concurs en les següents iniciatives: 

App Education 

App Education és una proposta didàctica centrada en el disseny d’apps i el desenvolupament de prototips 
englobada dins de l’assignatura d’informàtica de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que s’imparteix 
a Catalunya. La proposta té com a objectiu millorar les competències digitals i estimular l’esperit 
emprenedor entre els alumnes amb el suport de mentors experts de la indústria, els mSchools Experts. 

Enguany, la convocatòria està oberta a alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de centres 

educatius de Catalunya. 

S’estableixen 4 modalitats de projectes que poden presentar-se a concurs: 

 Comunitats sostenibles 

 Inclusió, equitat i educació accessible 

 Empresa i serveis connectats 

 Creació artística-cultural 

Els equips guanyadors seran recompensats amb l’oportunitat d’assistir al mSchools TechCamp, les colònies 
d’estiu que combinen activitats a l’aire lliure amb l’aprenentatge dels diferents aspectes del 
desenvolupament digital. 

Ja pots consultar les bases i descobrir com participar-hi! 

Mobile History Map Challenge 

Mobile History Map és una eina educativa que promou el treball transversal per projectes mitjançant la 

tecnologia mòbil, i que permet als alumnes geolocalitzar i crear continguts sobre punts d’interès propers als 
seus centres educatius. 

En aquesta edició, el concurs és obert als alumnes dels centres de Primària, de Secundària i dels Serveis 
Educatius del Departament d’Ensenyament de Catalunya. 

El premi pels equips guanyadors serà una càmera 360° i un set de 5 ulleres de realitat virtual. 

Consulta’n les bases 

Scratch Challenge 

Després de l’èxit de participació en la 4a edició dels Student Awards, volem tornar a premiar els millors 

projectes de Scratch dels alumnes de Cicle Mig i Superior de Primària (3r, 4t, 5è i 6è) i ESO (1r i 2n). 

Scratch és un llenguatge de programació lliure orientat a l’ensenyament que facilita la creació d’històries 
interactives, simulacions, jocs i animacions, i a compatir les creacions online. La iniciativa té l’objectiu de 
promoure les competències digitals i desenvolupar el pensament creatiu entre els més joves. 

En la convocatòria d’enguany, els participants hauran de presentar a concurs projectes desenvolupats 
mitjançant el llenguatge Scratch basats en el repte “De grans serem…”. 

Consulta’n les bases. 

 

Família i escola 

Discutir davant les criatures 

És un fet innegable, quasi científic: les parelles discuteixen. La gran majoria; totes potser. Amb més o 
menys freqüència o intensitat, un dia o cada dia, molt o poc, discuteixen -discutim-. Faules a banda, a la 
vida real dues persones que comparteixen llit, fills, hipoteca, penes i alegries comparteixen, també, alguna 
disputa de tant en tant. És ben normal, natural, inevitable i, segurament, saludable. Qui tingui parella 

i no s’hi hagi barallat mai -ni un sol cop, ni una mica-, que tiri la primera pedra. El sentit comú recomana 
als progenitors que minimitzin l’exercici de la polèmica en presència de la canalla, però aquesta 
intuïció, com totes, cal validar-la i matisar-la. 

“Discutir de manera assertiva, respectant i sent respectat, és l’opció ideal, encara que, si partim del fet que 
una gran part de la població no ha observat aquest tipus de comunicació en la seva infància ni l’ha après en 

http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/mschools-student-awards/?utm_source=%2A+mSchools+mailing+list+%2A&utm_campaign=37e7ee6665-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_04&utm_medium=email&utm_term=0_e6934f6547-37e7ee6665-171035429
http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/app-education/
http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/mschools-techcamp/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2018/documents/Bases-App-Education-2018.pdf
http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/mobile-history-map/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2018/documents/BasesMHM2018.pdf
http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2018/documents/Bases_Scratch_Challenge_2018.pdf
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l’edat adulta, són habituals les discussions amb un elevat nivell d’estrès”, apunta Antonio Angulo, 
neuropsicòleg clínic, psicopatòleg, màster en psicologia infantil i juvenil i postgraduat en psicologia forense, 
que recomana: “La cosa interessant és transmetre als fills un aprenentatge en comunicació 
assertiva; això crearà un camí per facilitar que, en un futur, tinguin facilitat per expressar les seves 
necessitats de forma adequada, i n’afavorirà el desenvolupament personal”. Discutir pot ser bo: “Les 
discussions són un signe que estem buscant satisfer les pròpies necessitats i les dels sistemes 
dels quals formem part”, revela la psicòloga sanitària Queralt Jorba, membre, com Angulo, del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya, i assegura: “Es pot aprendre a discutir de forma que ens resulti més 

constructiu i útil i que no ens desestabilitzi cada vegada com si es tractés d’un terratrèmol”. Llegir-ne més.  

Sis motius per fer colònies escolars 

Les colònies escolars són dies de formació extraordinària. En un entorn nou i amb còmplices particulars, els 
infants hi viuen aprenentatges significatius a través del joc i la convivència. 

La realització de colònies i sortides escolars s’insereix dins el projecte educatiu dels centres i, a part de la 
seva funció educativa específica, ofereix a tots els infants l'oportunitat de gaudir del dret al lleure. Durant 
els dies de colònies, els nens i nenes es formen de manera divertida; i, a través de jocs i activitats a l’aire 
lliure, adquireixen valors i amplien el seu sentit de la responsabilitat.  

En els darrers anys, les ofertes de les instal·lacions juvenils en l'àmbit de les colònies escolars 
s’han multiplicat i professionalitzat tenint en compte les demandes actuals de l’escola. A més, mantenen 
l’esperit de col·laboració i la disposició a personalitzar les estades segons els objectius curriculars dels grups 
i els centres.  

Aquí us enumerem 6 raons que fan de les colònies escolars un element clau per a l'aprenentatge dels nens i 
nenes: 
 
1. El canvi d'entorn 

El canvi d’escenari, de ritme i d’activitat és saludable. Permet a les criatures descansar de l’entorn habitual 
on viuen. L'aire lliure engrandeix l'horitzó dels coneixements i de les experiències personals. 

2. Lluny de la família 

A les colònies es desenvolupen habilitats socials i emocionals en un espai que no és ni l’acadèmic ni el 

familiar. Aquests dies de convivència lluny dels pares potencien l’autonomia personal, que està lligada al 
desenvolupament emocional dels infants. 

Llegir-ne més.  

15 raons per les quals és tan important llegir (amb lateralitat o sense) 

La lectura és una activitat cerebral complexa; de fet, una de les més complexes, ja que requereix la 
coordinació de nombroses funcions cognitives que també ho són en si mateixes. No obstant això, també és 
una activitat que ens reporta, com a éssers humans, grans plaers (Borges demanava que li llegissin per 
sentir-se viu), i que contribueix a exercitar el nostre cervell, un aspecte essencial per mantenir-lo saludable. 

Si, com veurem després, llegir aporta molts beneficis a qualsevol persona, la lectura esdevé una 
activitat imprescindible per a les persones que pateixen trastorn de lateralitat o lateralitat creuada. 

Llegir-ne més.  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 

 

https://www.linkedin.com/in/antonio-angulo/
http://queraltjorba.com/
https://criatures.ara.cat/familia/Discutir-davant-criatures_0_1996600334.html
http://www.accac.cat/
http://www.e-colonies.cat/noticia/681&passaact=1
http://lateralidad.com/ca/15-raons-per-les-quals-es-tan-important-llegir-amb-lateralitat-o-sense/
http://lateralidad.com/ca/15-raons-per-les-quals-es-tan-important-llegir-amb-lateralitat-o-sense/
http://www.catalunyareligio.cat/

