El dia a dia dels nostres centres i institucions
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ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA
ALUMNES DE L’ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA, PREMI A LA 23
MOSTRA DE BARCELONA TEATRE
Only love can hurt like this, una obra escrita,
dirigida i interpretada per Èric Pons i Anna
Torrella, antics alumnes del #Batxescènic de
l’Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona, ha
estat guardonada amb el premi especial del
jurat a la 23a Mostra de Barcelona Teatre. A
més a més, Èric Pons ha rebut també el premi a l’artista revelació.
Only love can hurt like this és un espectacle
creat a partir de la idea pròpia de l’amor i de
les experiències personals dels creadors de la
peça. Mitjançant els seus referents artístics,
els intèrprets s’aproximen al cantó més fosc
de l’amor. L’espectacle es converteix en un
recorregut a través d’un personatge que experimentarà en primera persona tot allò que
implica aquest sentiment, descobrint-ne així
la dualitat.

#FEDAC10ANYS
CELEBRACIÓ DEL
DESÈ ANIVERSARI
DE FEDAC AL PALAU
DE LA MÚSICA
Enguany se celebrarà l’acte
del 10è aniversari de FEDAC,
que tindrà lloc el dissabte 16
de març de al Palau de la Música Catalana de Barcelona, de 10h a 13.30h.
Ara fa deu anys, la congregació de les Dominiques de l’Anunciata va voler crear la fundació FEDAC.
Avui, a les 24 Escoles FEDAC estan plenament immersos i compromesos amb la innovació pedagògica a través del projecte #avuixdemà2024.
Els agradaria compartir amb tots vosaltres l’espectacle d’emocions que us han preparat i gaudir d’una
experiència memorable. Combinaran els agraïments a les seves arrels i les celebracions d’alumnes,
mestres i famílies amb les ponències de David Martí sobre la Transformació en una organització
educativa TEAL i de Xavier Marcet amb el títol Cap a un nou paradigma de lideratge, a més d’altres
sorpreses.
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PUREZA DE MARIA DE SANT CUGAT
EL COL·LEGI PUREZA DE MARIA ORGANITZA LA CINQUENA
MARXA SOLIDÀRIA

El passat dilluns 17 de desembre, es va a dur a terme la V marxa solidària organitzada pel col•legi Pureza
de María Sant Cugat, per poder fer recapte de diversos aliments i així ajudar aquells que més ho necessiten en aquestes dates.
Els protagonistes d’aquesta marxa van ser els
més petits del col•legi, que van estar acompanyats en tot el trajecte pels seus padrins –alumnes de cursos superiors-, personal del centre i
pares i mares.
“Per solidaritzar-nos, vam organitzar aquesta
sortida esportiva per les rodalies del recinte escolar. Per cinquè any consecutiu, vam recaptar
una gran quantitat de productes de neteja, higiene i aliments no peribles que són entregats
a: Madre Teresa de Calcuta, Caritas i famílies de
l’escola”.
La congregació Pureza de María es va instal•lar
a Barcelona el 1950 al barri de Gràcia. El 1955
va traslladar la seu al carrer Ballester. Cinc anys
més tard, van obrir un petit parvulari i més tard
van ampliar la seva oferta acadèmica.
Al setembre de 1974 van començar les classes
a la nova seu de Sant Cugat del Vallès. Actualment és un col•legi mixt concertat catòlic, que
oferta Educació infantil, Primària, secundària i
Batxillerat.
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COR DE MARIA DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS
EL COL·LEGI COR DE MARIA-SANT
JOSEP PORTA LA LLUM DE LA PAU
El passat 17 de desembre, el Centre Educatiu Cor
de Maria Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols va
portar a terme diferents actes per tal de portar
“La Llum de la Pau 2018” a tothom.
El dia anterior es va recollir la Llum de la Pau a
Cambrils en un acte presidit per l’alcaldessa de la
citada ciutat i diferents representants dels escoltes. Ja l’endemà, a Sant Feliu de Guíxols, es va fer
una celebració en la qual alguns alumnes de l’escola varen llegir diferents textos on s’expressava
el desig de Pau i convivència pacífica al món. I,
per cloure la celebració, es va repartir la Llum de
la Pau a la gent present a l’acte.

SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
DONACIÓ DE SANG AL COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL

El passat 19 de desembre, un vehicle del Banc de
Sang i Teixits es va instal·lar al col•legi Sant Pau
Apòstol de Tarragona per facilitar les donacions
de sang dels voluntaris.
Els alumnes del primer cicle d’educació secundària del centre (1r i 2n d’ESO) portaven treballant
en aquest projecte algunes setmanes. Amb el suport del Banc de Sang i dels seus professors, s’han
familiaritzat amb el procés de donació de sang,
entenent la seva funció en l’organisme i apropant-se a situacions crítiques on una transfusió
marca la diferència entre viure o morir. La sang
no solament s’utilitza per a pacients que han perdut molta sang a causa d’un accident, sinó que

també es necessita per a pacients sotmesos a cirurgia, mares que acaben de donar a llum, persones amb càncer o amb malalties de la sang.
Durant la jornada, els alumnes van acompanyar
els donants, coordinaren tot el procés i obsequiaren els participants amb un imant que ells mateixos han dissenyat. Fins i tot van preparar una
representació del circuit de la sang amb els alumnes de primària, un material molt interessant per
copsar com funciona el nostre cor i què passa
quan perdem sang. “Sens dubte, al centre han
après molt durant aquests dies i, el dia en qüestió,
gaudiren de l’èxit d’una jornada immillorable!
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SANT GABRIEL DE VILADECANS
UN PROJECTE DE BIOÈTICA DEL COL·LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS, PREMI ÉTICA I CIÈNCIA

El projecte cooperatiu i interdisciplinari treballat els dos darrers cursos de 4rt d’ESO al
col·legi Sant Gabriel de Viladecans, La real
Expedición Filantrópica de la Vacuna. Bioética ayer y hoy, ha estat guardonat amb el 1r
premi de la prestigiosa convocatòria estatal
V Premi Ètica i Ciència, convocat per la Fundació Víctor Grífols i Lucas. El lliurament del
premi va tenir lloc el passat 20 de desembre
a la seu del CosmoCaixa a Barcelona.
“En aquest projecte hem treballat la relació entre els assaigs clínics i les campanyes
de vacunació amb la millora de l’esperança
de vida, tot insistint en la necessitat que
aquests avenços es realitzin sempre amb coneixement i consentiment dels participants,
així com amb respecte als principis generals
d’ètica científica i bioètica”, afirma la direcció
de l’escola.
“Aquest premi suposa un reconeixement extern molt rellevant a la feina de cada dia amb
els nostres alumnes, així com un estímul per
seguir generant Innovació Educativa, tasca
en què estem compromesos com a centre.

Avui aspirem a formar
una nova generació
d’alumnes...
curiosos,

compromesos,

per conèixer com és el món en què
viuen.

amb principis i valors.

connectats,

creatius,
flexibles i oberts al canvi.

capaços de treballar
interdisciplinàriament i en xarxa.

cosmopolites,

crítics,
generadors de nous patrons de
pensament i relació.

globals, amb facilitat per comunicar-se
en diferents llengües.

autogestionats,

cooperatius,
disposats a treballar amb els altres
i a posar el seu talent al servei de la
comunitat.

ur

som fut

capaços de reflexionar sobre el seu
aprenentatge i aprendre a aprendre.
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LA SALLE
LA SALLE CELEBRA EL TRICENTENARI DE LA MORT DEL SEU FUNDADOR ELS PROPERS 365 DIES
La Salle celebra els propers 365 dies el tricentenari de la mort del seu fundador, Sant Joan Baptista
de La Salle, una data que des de la institució es vol recordar amb joia i que serà l’epicentre de diversos
actes i activitats que les obres educatives i comunitats de Germans realitzaran al llarg dels propers
mesos.
Com a punt de partida d’aquesta efemèride, el passat 21 de novembre els centres La Salle desplegaren a les seves instal·lacions una lona commemorativa amb la qual es volgué recordar no solament la
figura de Sant Joan Baptista de La Salle, sinó també el carisma i la identitat lasal·liana, així com tots
aquells que durant aquests tres segles s’han unit a la missió dels Germans de les Escoles Cristianes
per tal de fer-la créixer “junts”, superant dificultats i barreres en el temps i l’espai.
Altres dates importants dins el programa del tricentenari seran el 7 d’abril de 2019, en què es recordarà el dia que Sant Joan Baptista de La Salle va morir a Rouen; el 30 del mateix mes, dia de naixement del fundador a Reims; i el 15 de maig, data en què fou proclamat patró universal dels educadors
pel papa Pius XII.
La missió de La Salle segueix sent mirar la realitat, deixant-se impressionar per ella i treballar
per donar, des de l’educació, la millor de les solucions als qui més ho necessiten en qualsevol
part del món, intentant construir una societat
més justa i solidària, adaptant-se a les diferents realitats multiculturals en aquells llocs
on és present des de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i
la transcendència.
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SANT JOSEP DE NAVÀS
1R PREMI EUROPEU ETWINNING PER A UN PROJECTE DEL
COL·LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS
El col·legi Sant Josep de Navàs ha estat
guardonat amb el primer premi europeu
eTwinning Award for
European Year of Cultural Heritage en la
categoria 6-12 pel projecte Monumental Europe.
La cerimònia de premis va tenir lloc a Viena els dies 6 i 7 de desembre amb motiu de
la clausura de l’any europeu del patrimoni cultural.
L’esdeveniment ha estat organitzat per la conselleria federal d’Àustria amb el suport de la Comissió
Europea.
El projecte en el qual hi han participat cinc països
(França, Itàlia, Grècia, Polònia i Catalunya) ha permès els alumnes de descobrir monuments europeus, reforçar el valor de la riquesa del patrimoni

cultural quant a tradicions, llengües, paisatges i monuments. La
cooperació, treball en
equip i comunicació
(en anglès) entre els
països participants ha
estat fonamental per
aconseguir els reptes
del projecte.
L’ús de les eines TIC
ha permès treballar
cooperativament i fer
visible els productes
finals de les múltiples tasques realitzades: maquetes
dels monuments, ME calendar 2018, logo i himne del
projecte, concurs local sobre els monuments i països,
ME travelling mascot i el seu diari, dances típiques
de cada país, souvenirs, tríptics informatius en sis
llengües de cadascun dels monuments: Sagrada Família, Acròpolis d’Atenes, Torre Eifel, Complex of Barumini Sardenya i Royal Palace de Polònia.

COMPANYIA DE MARIA
SIGNA, EL NOU MODEL PEDAGÒGIC DE LA COMPANYIA DE MARIA,
ARRIBA A CATALUNYA
El passat 19 de novembre va arribar el SignaTour
a Catalunya, nom que ha rebut la presentació del
nou model de la Companyia de Maria-Lestonnac
a tot l’Estat.
La presentació a les quatre escoles que la Companyia de Maria-Lestonnac té a Catalunya (Tarragona, Badalona, Mollet i Barcelona) es va fer després que el model hagi estat presentat a la resta
d’escoles repartides per tot l’Estat. Signa és un
model pedagògic basat en l’educació personalitzada que ha estat molt ben rebut pels claustres i
el personal del PAS de les escoles i molt aviat serà
presentat a les seves famílies i al món educatiu.
La Companyia ha creat una pàgina web perquè
tothom qui vulgui pugui descarregar-se Signa i
saber molt més sobre la proposta.
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JESUÏTES BELLVITGE
JESUÏTES, 50 ANYS AL BARRI DE BELLVITGE
Al llarg d’aquest curs se celebra el 50è aniversari de la
presència de la Companyia de Jesús al barri de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat.
Era l’any 1968 quan un grup de jesuïtes junt amb un
grup de joves i diverses religioses es van instal·lar al
barri de Bellvitge i van començar a implicar-se en la
vida del barri, treballant i convivint amb els veïns, promovent iniciatives sòcioeducatives, treballant en la
construcció i compromesos amb les persones més
desfavorides, etc. Feia només quatre anys que s’havia
iniciat la construcció del polígon de Bellvitge i els primers blocs d’habitatges, per acollir les persones que
venien a buscar feina a les fàbriques del cinturó industrial de Barcelona.
Aquest compromís va anar generant diverses iniciatives i projectes, com el col·legi Jesuïtes Bellvitge
- CE Joan XXIII, que també celebra enguany el seu 50è aniversari, l’Obra Social Comunitària Bellvitge
(Fundació OSCOBE) i més recentment la Fundació La Vinya d’acció social que actualment articula
l’acció social de les parròquies del barris de Bellvitge i Gornal, o les diverses activitats i projectes pastorals de la comunitat de la parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge. Durant aquest curs, diversos
actes ho commemoraran, recordant el paper que van tenir les parròquies de l’Hospitalet i també la
comunitat de jesuïtes en la construcció dels barris.
L’escola va ser una obra col·lectiva de persones compromeses amb l’educació i el barri, que van decidir crear un centre de qualitat per als habitants del barri. Ignasi Velasco, a l’homilia, recordà els inicis
del centre, que neix sota l’impuls del jesuïta Pepe Ituarte i un grup de laics que emprengueren el que
Velasco ha qualificat d’aventura-utopia”, i que, tot i les dificultats que es van haver de vèncer, ha donat fruit amb l’acompanyament i la formació de molts infants i joves del barri.
Després de l’Eucaristia
la celebració continuà
a l’escola, on es feu un
acte commemoratiu
amb diversos parlaments i un sopar.
El proper 24 de novembre, a la parròquia,
es farà una taula rodona amb el títol Una mirada agraïda del camí
recorregut. Al llarg del
curs hi haurà diversos
actes, tant a l’escola
com a la parròquia, i la
cloenda d’aquests aniversaris serà el mes de
juny del 2019.
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SALESIANS SARRIÀ
INAUGURADA LA PRIMERA COBERTA VERDA A SALESIANS SARRIÀ

L’escola Salesians Sarrià ha presentat la primera
coberta verda del concurs Cobertes Verdes, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona dins el
Pla Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020, que
treballa per aconseguir la interacció i potenciació
de la natura dins la ciutat. Per aquest motiu, les
cobertes verdes s’han convertit en un element estratègic dins d’aquest pla, on s’integra una zona
natural en un edifici o espai de Barcelona i que
tenen com a objectiu aconseguir una ciutat més
sostenible, habitable i saludable.
Durant la presentació de l’espai, que s’integra al
pati de l’escola i té una superfície de 191m2, s’ha
destacat la importància del projecte, ja que s’ubica en un centre escolar. José Abascal, director de
Salesians Sarrià, va remarcar com la sostenibilitat
s’ha convertit en un dels pilars de l’escola: “L’oportunitat d’acollir una coberta verda a l’escola ens
permet integrar el primer espai verd al centre i
aporta la singularitat d’acollir un taller d’energies
renovables”.
El P. Enric Puig, secretari general de l’Escola Cristiana de Catalunya, va qualificar la iniciativa de
Salesians Sarrià d’original i singular, significativa
d’una manera de fer que ha caracteritzat sempre
aquesta escola: contemplar la realitat, reflexionar
i donar-hi respostes adequades i capdavanteres.
Els inicis de la Formació Professional a Catalunya
tenen en aquest centre un dels seus referents més
notables”. Núria García, directora tècnica de l’Institut del Paisatge Urbà, va agrair a Salesians Sarrià
l’atreviment per ser els primers en portar-la a terme i va destacar els beneficis de la coberta verda
per als alumnes, l’escola i la ciutat.
A l’acte van participar representants de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Institut Paisatge Urbà,
entitats del districte de Sarrià-Sant Gervasi, re-

presentants de la Xarxa d’Escoles Associades a la
UNESCO, de la xarxa Escoles + sostenibles, representants de la comunitat educativa i d’Eix Verd,
empresa constructora de la coberta. Els assistents
van visitar la coberta i van veure un audiovisual sobre els inicis i l’evolució del projecte.
La coberta verda compta amb una àrea de plaques fotovoltaiques, un sistema de reg per degoteig, un hotel d’insectes per ajudar a la pol·linització de les espècies vegetals, una zona de plantes
aromàtiques i un mur vertical. La construcció dins
l’escola té un objectiu pedagògic, ja que els estudiants que cursen els estudis de cicle formatiu
de grau Superior d’Energies renovables tindran
l’oportunitat de realitzar diferents pràctiques, entre les quals el manteniment de les instal·lacions.
El departament d’Electricitat-Electrònica de l’escola va explicar l’evolució del cicle d’energies renovables i la instal·lació del taller amb els estudiants
del cicle. Els alumnes estan molt contents amb
aquesta iniciativa i destaquen que els permet “accedir a unes instal·lacions solars fotovoltaiques i
eòliques permanents per realitzar sobre el terreny
tota classe de pràctiques, mesures, proves i sobretot palpar els fruits per els quals estem estudiant”.
Un total de 45 projectes es van presentar al certamen Cobertes Verdes que va impulsar l’Ajuntament de Barcelona, per promoure la implantació de nous terrats verds en edificis d’habitatges,
equipaments docents, sanitaris o d’altres usos.
Les 45 propostes van elaborar un informe perquè
els tècnics valoressin la viabilitat i la idoneïtat de
cada projecte per seleccionar les propostes guanyadores. L’Ajuntament ha premiat a 10 projectes,
un per cada barri de la ciutat, i dins del districte de
Sarrià- Sant Gervasi es va seleccionar el projecte
de Salesians Sarrià.
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MARISTES LA IMMACULADA
L’ESCRIPTOR EDUARDO MENDOZA TORNA A MARISTES LA
IMMACULADA, LA SEVA ESCOLA
L’escriptor barceloní Eduardo Mendoza va tornar a
la seva escola, Maristes La Immaculada de Barcelona, el passat 6 de novembre en el marc dels actes
de celebració dels 75 anys del centre.
Companys de promoció, famílies d’alumnes i els estudiants de 1r de Batxillerat van omplir les butaques
de la sala per veure i escoltar l’escriptor. Mendoza
va fer una xerrada per als alumnes de Batxillerat, i
poc s’imaginava que els mateixos alumnes havien
preparat una recreació d’un diàleg de La verdad
sobre el caso Savolta, l’òpera prima de l’escriptor.
L’escola li va lliurar la placa Germà Àngel Castrillo
en homenatge a la seva carrera literària.
L’escriptor també es va poder trobar amb els antics companys de promoció, que van seure als primers
seients per no perdre’s cap detall de l’acte. Dels seus anys als Maristes, en conserva “una memòria prodigiosa, l’ensenyament ofert amb la ‘bondat dels germans maristes’ i una mateixa metodologia per treballar:
escriure totes les seves obres a mà”. Després de l’homenatge, Mendoza va fer un tomb per les instal·lacions
de l’escola acompanyat de la directora del centre, Montse Torices.
Eduardo Mendoza va néixer el 1943 a Barcelona i va començar el seu camí als Maristes l’any 1953. Guanyador, entre altres, del Premi Cervantes (2016), Premi Planeta (2010) o Premi Ciutat de Barcelona (1987) per
una de les seves obres més emblemàtiques, La ciutat dels prodigis, ara viu a Londres, on continua amb una
carrera literària ben activa. L’últim llibre que ha publicat, aquest mateix 2018, és El rey recibe.

ESCOLA TABOR
L’ESCOLA TABOR OBRE LES AULES DE PRIMÀRIA A LES FAMÍLIES
Des del curs 2017/18 es va començar a instaurar a
l’Educació Primària un nou sistema per a l’aprenentatge de les Matemàtiques, conegut com a +KMates,
que pretén partir d’una pràctica més manipulativa
per assolir les competències de càlcul, relacions i
canvi i, en definitiva, arribar de manera diferent al
domini dels conceptes i els algoritmes.
Amb aquesta nova metodologia les famílies veuen
que els seus fills i filles aprenen o practiquen les
anomenades operacions bàsiques de manera diferent de com ho havien après elles en els seus anys
d’aprenentatge. Les taules, les regles? On queda tot
allò? Com ho feu ara? I, sobretot, com podem ajudar
des de casa?
Per ajudar a resoldre dubtes, les aules de Primària es
van obrir la tarda del dimecres 24 d’octubre per tal
que pares i mares anessin a escola a fer classe de Mates… Les famílies assistents van poder practicar algunes
de les dinàmiques que diàriament posen en pràctica els seus fills. Molts es van sorprendre d’aquesta nova
manera d’endinsar-se en el món de les xifres d’aquesta manera tan significativa. Alguns pares fins i tot ho
van trobar difícil (cosa que als seus fills no els ho sembla tant…)
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VEDRUNA
LES ESCOLES VEDRUNA OFICIALITZEN AL PARLAMENT LA RECOLLIDA
DE SIGNATURES PER A LA LLEI DE L’ETIQUETATGE I LA TRAÇABILITAT
DELS BÉNS DE CONSUM
El Parlament de Catalunya ha validat el plec de recollida de
signatures de la proposició de Llei de l’Etiquetatge i la Traçabilitat dels Béns de Consum, una proposta sorgida a partir del
treball a l’aula realitzat pels alumnes de secundària de l’escola
Vedruna Vall de Terrassa.
La setmana passada, la comissió promotora de la iniciativa i
els 36 directors de les escoles Vedruna de Catalunya Educació
acudiren al Parlament per fer efectiu l’inici de la recollida de
les 50.000 signatures. Des d’aquest moment, disposaran d’un
termini de 120 dies prorrogables per assolir aquesta fita i que
els grups parlamentaris puguin debatre la llei per aprovar-la.
La proposta de l’alumnat, que compta amb la tecnologia de
l’empresa sabadellenca Twenty Corner, permet que, a través de l’etiquetatge, el consumidor pugui obtenir informació sobre l’origen i l’obtenció dels productes de forma verídica i contrastada.
És així com a través del telèfon mòbil, els usuaris podran obtenir de manera transparent, tota la informació
del producte que estan a punt d’adquirir. Amb la tecnologia de Twenty Corner, els compradors podran valorar si l’origen del producte és ètic a partir d’una puntuació i un rang de colors que els apareixerà a la pantalla. Tant la puntuació com l’identificador de l’etiqueta del producte sorgeixen del formulari de requisits
que han elaborat els alumnes de secundària de
l’escola Vedruna Vall en el marc del programa
educatiu Projecte 9.2.
Per adequar-se a un mateix cànon de criteris,
les empreses hauran d’omplir aquest formulari,
que posteriorment serà verificat per empreses
auditores i certificadores. Els criteris parteixen
de codis ètics fonamentals com ara l’absència
de treball infantil, condicions òptimes per als
treballadors, relació proporcional entre costos
de producció i preu del producte o, fins i tot,
l’absència de maltractament animal, entre
molts d’altres.
Amb iniciatives com la dels alumnes de Vedruna Vall, la xarxa d’escoles de Vedruna Catalunya
Educació es refermen en l’objectiu de consolidar el projecte educatiu fonamentat també en
aspectes que comprometen l’alumne amb la
societat i el món.
En el decurs de l’acte al Parlament de Catalunya, els fedataris i fedatàries es comprometen a
aconseguir les 50.000 signatures d’una forma
responsable i fidel. A partir d’aquest moment,
les persones residents i empadronades a Catalunya que desitgin signar la proposició de Llei,
ho podran fer presencialment a través de qualsevol de les 36 escoles Vedruna que hi ha per
tota Catalunya.
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PATROCINADORS

COL·LABORADORS
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Els nostres portals:
escolacristiana.org
escolacristiana.org/apecc
ampas.cat

Seguiu-nos!

