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Montserrat Caballero, Premi CCAPAC Compromís Educatiu 

Per la seva “llarga trajectòria” a l’escola Adela de Trenquelleón de Barcelona, primer 
com a alumna i després com a exalumna; perquè “ha ajudat moltes persones a 
créixer i ser felices, tot educant en valors com la convivència i el respecte”; pel seu 
“paper com a educadora que treu el millor dels altres, implica els joves en el 
voluntariat, treballa amb autoexigència, amb clares conviccions i amb suau fermesa 
per impulsar els objectius”. Aquestes són les raons per les quals Montserrat 

Caballero ha estat reconeguda amb el 2n Premi CCAPAC Compromís Educatiu 
2019, que convoca la Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC). 

La CCAPAC va crear fa dos anys aquest guardó al compromís educatiu amb el 
propòsit de reconèixer persones o entitats que han contribuït “de manera decisiva i 
essencial” al desenvolupament, millora i creixement de les escoles, a la relació 
família-escola i al Servei d’Educació de Catalunya, “tant des d’una vessant 
institucional com des d’una vessant pedagògica, ja sigui mitjançant accions generals 
i de gran impacte, com accions concretes”. 

El guardó es lliurarà aquest diumenge, 12 de maig, en el marc de l’acte Diàlegs per a l’educació, que 
tindrà lloc a La Salle Comtal de Barcelona. 

 

Demà dijous, 9 de maig, últim dia per inscriure-s’hi! 

Diàlegs per a l’educació – 12 de maig 

  

La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) ha endegat un 
nou projecte que, sota el títol Diàlegs per a l’educació, vol ser una nova eina d’apropament a tota la gent 

que treballa des de les AMPAs.  

Així, vol fomentar el diàleg a partir de l’experiència de persones de reconegut prestigi en diferents àmbits de 
l’educació perquè introdueixin elements de reflexió sobre temes concrets, convençuts que aportaran valor 
afegit en el desenvolupament de l’acció al servei de les famílies i, en definitiva, en el camí continuat de 
millora de l’educació dels fills i filles. 

Es vol que aquestes trobades esdevinguin espais de proximitat entre AMPAs i es creïn vincles integradors 
que reforcin la nostra identitat com a col·lectiu. Aquest projecte es desenvoluparà amb trobades territorials 
que facilitin la participació de les persones que formen part de les juntes de les AMPAs, sempre amb la 
vocació d’apropar-s’hi i posar-ho fàcil. 
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http://www.ampas.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/ampa-cristianes-creen-premis-compromis-educatiu
http://www.escolacristiana.org/ccapac/
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Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 2 

Aquesta primera edició de Diàlegs per a l’educació tindrà lloc aquest diumenge, 12 de maig, a l’escola La 
Salle Comtal. En trobareu tota la informació, aquí. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

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

www.catalunyareligio.cat 

 

http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2019/04/DialegsPerALEducacio.pdf?utm_campaign=dialegs-per-a-leducacio-12-de-maig&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.catalunyareligio.cat/

