El dia a dia dels nostres centres i institucions
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V I D A ESCOLES
“COMPROMETRE’S VOL DIR POSAR LA NOSTRA BONA
VOLUNTAT I LES NOSTRES FORCES PER MILLORAR LA VIDA”
Jubileu extraordinari de la Misericòrdia. Audiència jubilar. 20.02.2016
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ESCOLA PIA
L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA APOSTA PER CONSOLIDAR EL SUMMEM A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES
El passat 17 de gener, prop de 200 representants
de les 20 escoles de l’Escola Pia de Catalunya
van celebrar la 8a Assemblea de les Institucions
Educatives a Vilanova i la Geltrú. En aquesta jornada, que s’emmarca en un procés participatiu i
obert a tota la comunitat educativa, es va validar
la feina realitzada els darrers quatre anys i es van
escollir les polítiques que guiaran la institució el
proper quadrienni.
Durant la jornada, es compartiren els documents
i informes de la tasca feta durant aquests darrers
anys i s’escolliren les polítiques que es duran a
terme els propers quatre anys. Els representants
de la comunitat educativa de l’Escola Pia votaren diverses polítiques i n’aprovaren dues com
a prioritàries: consolidar la implementació de
SUMMEM com a projecte d’innovació pedagògica en totes les etapes educatives i transformar la
Cultura Avaluativa per tal que esdevingui formativa, competencial i global, és a dir, que impliqui
tots els agents de la comunitat educativa.
Durant la jornada, els representants de les famílies presentaren la política que, durant aquests
darrers mesos, han treballat en el marc de les
AMPAs i que portaran endavant: “Desplegar el
projecte compartit en les Institucions Educatives prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l’Escola
Pia de Catalunya”.
Dues representants de l’alumnat també presentaren la seva política: “Enfortir la implicació de
l’alumnat en la vida de l’escola i en tota la xarxa
de l’Escola Pia de Catalunya”.
El Plenari de l’Assemblea començà amb la benvinguda de la directora de l’Escola Pia de Vilanova, Meritxell Ruiz, i les intervencions de diverses
autoritats presents. Eduard Pini, Pare Provincial,
afirmà que “estem aquí per decidir què farem i
què no els propers anys. Aquesta assemblea no
vol anar darrera els “històrics”, dels més forts o
dels que tenen més tècnica. El que volem és sumar la força de tots i totes per tenir un projecte
que ens engresqui!” En la seva intervenció, prèvia a la feina, demanà de “fer un esforç d’atenció
perquè ens hi va el futur dels alumnes” i recordà que “no volem que la gent estimi l’Escola Pia

perquè es gran, sinó perquè és seva!
El P. Enric Puig, secretari general de la FECC, assegurà que “vivim en un món que sofreix i viu canvis
i transformacions amb una rapidesa que genera
una nova manera de viure i fins i tot de ser”. Davant d’aquests reptes, l’escola “ha de tenir un discurs propi, que tots els alumnes se sentin acollits
amb estima, valorats per allò que són i atesos segons la seva situació personal”. .
El torn d’intervencions d’autoritats finalitzà amb
la de la directora general de Centres Concertats i
Privats de la Generalitat, Pilar Contreras, qui assegurà als presents que “el que és important no
és la feina d’avui. Avui culmina la tasca. Una feina d’equip, de moltes persones, que s’uneixen”, i
animà a fer la tasca amb el cap ben alt, recordant
que cal posar els alumnes al centre.
Acte seguit, el secretari general, Antoni Burgaya,
repassà la feina feta aquests quatre anys i afirmà
que “les assemblees són per mirar el futur i somiar.
Què ens agradaria? Estem en una societat en què
tenim molta diagnosi, però ens mullem poc. Què
ens cal? Decidir. Decidir i fer-ho. Ser agosarats”.
Posteriorment, durant la resta de la jornada, es
procedí a presentar, debatre i votar totes les polítiques presentades per l’alumnat, les famílies i la
institució (esmentades abans).
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JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI
EL PARVULARI CARLES RIBA S’INTEGRA A JESUÏTES SARRIÀ

Des de fa anys existeix una ferma aliança entre el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona i el
parvulari Carles Riba, situat al mateix barri. Una aliança que, a més a més de l’adscripció administrativa, ha permès de compartir sovint estratègies,
models d’aprenentatge, estima pels infants,
formació… Sinèrgies que han fet que moltes
famílies del parvulari Carles Riba hagin escollit,
històricament, el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant
Ignasi com a centre de continuïtat per a l’educació dels fills i filles.
En base a aquesta realitat viscuda i a les possibilitats de futur, les direccions de totes dues
institucions i Jesuïtes Educació han acordat, a
partir de l’inici del proper curs vinent 2019-20,
la integració plena del parvulari Carles Riba -en
tots els seus àmbits- a Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi.
Així, el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de
Barcelona passarà a tenir 5 línies concertades
al Model Pedagògic d’Infantil (MOPI), en el seu
propi espai. Per al parvulari Carles Riba i les persones que el varen fundar suposa, encara que
sota una altra titularitat, seguir amb la missió
educativa que els va inspirar en el seu dia i que
tenen plena confiança que serà continuada i
respectada .
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, doncs, continua
amb pas ferm i decidit la implementació de la
transformació educativa iniciada fa uns anys,
amb plena confiança en el futur i en la missió
que té encomanada.
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SALESIANS BADALONA
LECTURA I CREATIVITAT
Els alumnes de 4t d’ESO han demostrat el gust
per la lectura i la creativitat audiovisual. Dos
gustos que s’ajunten en el 5è concurs de Booktrailers per a joves d’entre 14 i 18 anys organitzat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
En aquesta edició, els diferents treballs presentats han aconseguit fins a un total de 5 premis:
1r premi al treball més votat pel públic, 1r i 2n
premis al tema fantàstic, 3r premi al millor guió
i 2n premi al treball més creatiu.

COR DE MARIA SANT FELIU DE GUÍXOLS
ELS ALUMNES DEL COL·LEGI COR DE MARIA-SANT JOSEP DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS COL·LABOREN EN PROJECTES SOCIALS
Els alumnes d’Infantil, Primària i de la Llar del
col·legi Cor de Msria-Sant Josep de Sant Feliu de
Guíxols varen participar a la campanya Nen del
Nadal, que consistia a emplenar una capsa amb
material escolar, alguna joguina i productes d’higiene per a cada nen i nena dels camps de refugiats del Regne Unit, Canadà i Austràlia.
Els alumnes també hi van afegir una postal o carta en anglès per al nen o nena per a qui havien
muntat la capsa. “La participació ha estat molt
bona i fins i tot es varen superar les expectatives.
La implicació dels alumnes en aquests tipus de
causes són molt positives perquè posen en pràctica valors com la solidaritat, ajuda, col·laboració,
empatia, igualtat… que des de l’escola treballem
per fomentar i transmetre als nostres alumnes”.
D’altra banda, els alumnes d’Educació Secundària es varen organitzar i van aconseguir emplenar diverses caixes de material escolar i jocs educatius per al Servei d’Intervenció Educativa (SIE) de Càritas
Sant Feliu de Guíxols, un entorn més proper i conegut per als nostres alumnes, que ofereix suport
social i educatiu.
“Felicitem els alumnes i les seves famílies per la predisposició i implicació en aquests projectes socials
que fomenten l’esperit del voluntariat i l’ajuda als altres des de ben petits”.
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ESCOLA PIA DE CATALUNYA
PROP DE 300 ALUMNES PARTICIPEN A LES JORNADES DE FORMACIÓ AUDIOVISUAL DE L’ESCOLA PIA I L’ESCAC
Des de fa set anys, l’Escola Pia de Catalunya i
l‘Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) organitzen unes jornades de
Formació Audiovisual en el marc de la Mostra
Audiovisual Josep Maixenchs.
Aquestes jornades tenen com a objectiu
completar els coneixements d’una manera
pràctica. Així, durant tot un matí, els alumnes
de Batxillerat i Cicles Formatius participen en
diferents tallers impartits per professors de
l’escola de cinema.
Enguany, entre el 14 i el 17 de gener, 300 alumnes de l’Escola Pia Igualada, l’Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona, l’Escola Pia Sarrià, l’Escola Pia
Mataró i l’Escola Pia Sabadell aprenen fotografia, so i direcció.
L’ESCAC es va fundar el 1993 a partir dels estudis de Formació Professional d’Imatge i So del Centre Calassanç i és membre del Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision (CILECT),
organisme que reuneix 120 centres de formació especialitzada en l’àmbit de la creació audiovisual.
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SALESIANS SABADELL
DE QUÈ ESTÀ FET EL MÓN? 9È CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE SALESIANS SABADELL
Amb aquest curs ja en són nou que el departament científico-tecnològic del col·legi Salesians Sabadell posa en marxa el Concurs de Fotografia Digital destinat a tota la comunitat educativa amb una
temàtica diferent cada any sobre el món de la Ciència i la Tecnologia.
Nacions Unides ha declarat 2019 l’Any Internacional de
la Taula Periòdica per commemorar-ne el 150è aniversari
. És per aixó que el títol d’enguany és De què està fet el
món?
La participació, com cada any, ha estat alta, amb 95 fotografies entre les tres categories. Els guanyadors han
rebut com a premi un calendari de paret de 2019 amb
les fotografies guardonades i, a partir de la diada de Don
Bosco, es podrà visitar al vestíbul l’exposició de totes les
fotografies guanyadores, seleccionades i entregades
amb el fil conductor de La Taula Periòdica, una icona de
la ciència.

Els guanyadors en cadascuna de les diferents categories han estat:
Categoria A: 1r premi: Carla Gallardo,
amb L’estiu en una fulla. 2n premi: Martina Fernández, amb Llana, calor
Categoria B: 1r premi: Pablo Garcia,
amb Energia, i Gianna Pérez, amb Instants. 2n premi: desert. 3r premi: Anna
Martí, amb Mirall?
Categoria C: 1r premi: Mireia Camprubí, amb Joguines de cautxú. 2n premi
Anna Torrent, amb Els llacs de la calma, i Anna Camprubí, amb Donant forma a la pedra. 3r premi: Carlos Gómez,
L’impacte de les partícules al cel. Us
convidem a passar per l’escola i gaudir-ne!
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MARISTES L’HERMITAGE
ELS REPRESENTANTS DE MARISTES L’HERMITAGE A LA TROBADA
INTERNACIONAL DE JOVES MARISTES JA SÓN A GUATEMALA
En Xavi, l’Andonis, la Laia,
l’Emma i el Marc han estat
a Guatemala, on han participat a la Trobada Internacional de Joves Maristes
que ha tingut lloc a Ciutat
de Guatemana entre el 15
i el 20 de gener, i on assistiren representants de les
quatre branques de la família Marista.
En total, prop de 150 joves
maristes, de 20 a 30 anys,
participaren de les activitats d’una trobada que
portà per lema Teixint vida, i que se celebrà set
dies abans de la Jornada Mundial de la Joventut a
la ciutat de Panamà.
Durant la reunió, els joves maristes reflexionaren
sobre comunitat, solidaritat, interioritat i compromís.

La trobada tingué com
a objectiu aportar elements per al discerniment de la vocació personal per enfortir el seu rol
de lideratge en l’Església i
en la societat a través del
desenvolupament d’un
projecte de vida. També
tenia com a propòsit viure una experiència joiosa
d’Església com a comunitat en proporcionar un
intercanvi internacional
i intercultural guiats per
l’esperit marista i oferir
una vivència profunda de comunitat, interioritat i
solidaritat com a via de creixement i enfortiment
dels llaços d’unió i compromís personal de Joves
líders Maristes, a més d’aprofundir en el camí cristià.

SAGRADA FAMÍLIA SABADELL
UN EXALUMNE DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA DE SABADELL,
PREMIAT ALS PREMIS DE RECERCA JOVE
L’exalumne Pau Sànchez, que va finalitzar
2n de Batxillerat el curs 2016-2017 a l’escola
Sagrada Família de Sabadell, és l’autor d’uns
dels Treballs de Recerca guardonats als Premis de Recerca Jove 2017, que es van lliurar el
passat 22 de desembre.
El treball, titulat La mesura del temps, lligat a
l’àmbit de la filosofia i tutoritzat pel professor
Albert Bargalló, ha estat un dels 77 escollits
dels gairebé 400 treballs presentats.
Els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre
el jovent. Per això, promouen que els alumnes
a partir del segon cicle d’ensenyament secundari, amb el suport dels tutors dels seus centres educatius, s’iniciïn en l’àmbit de la recerca
científica tot realitzant un treball d’investigació en el qual apliquin els coneixements propis de la seva formació.
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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
PROGRAMA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
C O L · L E G I S A G R A DA F A M Í L I A
Xerrades col·loqui amb escriptors per als alumnes i cinefòrum per a les famílies

Programa d’animació a la
lectura 2019
Del 23 de gener a l’11 de març

Dimarts 22 gener, Lluís Olivan
La banda de l’embut, xerrada adreçada als
alumnes de 3r de primària
A les 15:00 al vídeo d’ESO

Dilluns 28 gener, P Joan Hernández
15:00 a 16:00: Tot et serà pres, per als
alumnes de 4t d’ESO, al vídeo.
16:00 a 17:00: El presoner del Casal del
Diable, per als infants de 5è , al vídeo ESO

Divendres 08 de febrer, Núria Homs
Una revolta d’estar per casa , per als alumnes de 2n d’EP. A les 15:00 al vídeo d’ESO.

Dijous 14 de febrer: Eva Piquer
La noia del temps, xerrada per als alumnes
de 6è d’EP. A les 15:00, al vídeo d’ESO

Dilluns 11 de març, David Lozano
Valquíria . Xerrada per als alumnes de 3r i 4t
d’ESO. A les 15:00, al vídeo d’ESO.

Dimarts 19 de febrer Cinèforum
Activitat oberta a les famílies
Visionat, amb col·loqui posterior, de la
pel·lícula Campeones. A les 17:15, al vídeo
d’ESO. Us hi esperem!

Lluís Olivan

És autor de novel·les com El taxidermista
o El guardián de las hogueras. La seva obra en llengua catalana ha obtingut diversos guardons, com el Premi Fiter i Rossell
o el Premi Valldaura – Memorial Pere Calders. La seva obra
castellana també ha obtingut reconeixements diversos, com
Premio Alfonso de Cossío de Relatos del Ateneo de Sevilla o
el Premio Ciudad de Getafe de Novela (2006).

Pau Joan Hernández Comença a dedicar-se a la
literatura de molt jove i als divuit anys publica la seva primera
novel·la juvenil, Tot et serà pres (1986), una obra de caire realista que tracta el tema de la mort digna i que ha tingut molt
d'èxit entre els nostre alumnes. Posteriorment la seva obra
s’ha endinsat en la narrativa fantàstica, amb títols coneguts
com L'ombra del Stuka
Núria Homs

Escriptora i il·lustradora adreça les seves
obres a infants en les primeres fases lectores. Una revolta
d’estar per casa “és un llibre divertit amb un plantejament tramat amb gràcia i una fantasia fresca que va in crescendo i que
juga amb la idea del que és una petita revolta en tot ordre” (ressenya crítica de Nati Calvo a El Faristol, clijcat.cat.)

Eva Piquer

Escriptora i periodista, ha impartit classes
de periodisme a la UAB i ha estat corresponsal a Nova York.
Ha escrit articles a diferents mitjans, com el diari Ara, La Vanguardia, El Periódico o Time Out, i el 2006 va rebre el premi
Atlàntida com a millor articulista en llengua catalana. El 2014
va impulsar la publicació digital Catorze, que va ser premiada
amb el 15è Premi LletrA de projectes digitals i amb el Premi
Nacional de Cultura

David Lozano És llicenciat en Dret i té un mestratge
en Comunicació. Compagina la docència amb l’escriptura i és
autor d’obres que hem llegit al col·legi i que han tingut molt
d’èxit entre els alumnes, com Donde surgen las sombras
(Premi Gran Angular) o Herejía (Finalista del Premi Hache).
Enguany llegim la novel·la Valquiria: Game Over, un altre èxit
assegurat.

El 22 de gener ha començat una nova edició del programa anual d’animació a la lectura de l’escola Sagrada Família de Santa Perpètua de la Mogoda, que comptarà amb la
presència de diferents escriptors, autors d’obres que llegeixen els alumnes aquest curs. Enguany es comptarà amb
la presència de Lluís Olivan, Pau Joan Hernández, Núria
Homs, Eva Piquer i David Lozano.
El domini de la lectura és essencial en una societat com la
nostra, on el desenvolupament dels individus en depèn en
gran mesura. La competència lectora és important en multitud d’àmbits, des dels lligats al gaudi i al creixement personal fins als àmbits més instrumentals lligats a l’adquisició
de coneixements.
A més de fomentar i consolidar hàbits lectors, la presència a l’escola dels autors d’obres literàries del currículum de
primària i secundària permet els nostres alumnes intercanviar impressions amb els escriptors que els han estimulat la
imaginació i els han obert les portes a nous mons de ficció.

Cinefòrum Campeones. Per a famílies

Us convidem el proper 19 de febrer a compartir amb nosaltres
la pel·lícula Campeones . La veurem plegats i podrem debatre’n els aspectes més rellevants.
Tracto sobre un entrenador professional de bàsquet que comença a treballar amb un equip de nois amb discapacitat intel·lectual. Malgrat que al principi es nega a fer-ho , finalment
acaba rebent increïbles lliçons de vida.

Cinèforum per a pares i
mares. Feu-ne difusió!

Dimarts 22 gener, Lluís Olivan
La banda de l’embut, xerrada adreçada als
alumnes de 3r de primària

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

A les 15:00 al vídeo d’ESO
Divendres 8 de febrer, Núria Homs
Una revolta d’estar per casa , per als alumnes de 2n d’EP. A les 15:00 al vídeo d’ESO.

curiosos,

compromesos,

per conèixer com és el món en què
viuen.

amb principis i valors.

connectats,

creatius,

Dilluns 28 gener, Pau Joan Hernández

flexibles i oberts al canvi.

15:00 a 16:00: Tot et serà pres, per als alumnes de 4t d’ESO, al vídeo.

crítics,

16:00 a 17:00: El presoner del Casal del
Diable, per als infants de 5è , al vídeo ESO
Dijous 14 de febrer: Eva Piquer

cosmopolites,

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.

La noia del temps, xerrada per als alumnes
de 6è d’EP. A les 15:00, al vídeo d’ESO
Dilluns 11 de març, David Lozano
Valquíria . Xerrada per als alumnes de 3r i
4t d’ESO. A les 15:00, al vídeo d’ESO.

capaços de treballar
interdisciplinàriament i en xarxa.

ur

som fut

capaços de reflexionar sobre el seu
aprenentatge i aprendre a aprendre.
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FEDAC SANT ANDREU
PRIMERA JORNADA DE “SOMNIS DE FUTUR”
Sessions amb professionals de 7 àmbits
Els alumnes participaren en les sessions on s’havien inscrit prèviament. Aquestes assemblees
estaven dividides en 7 àmbits en funció dels sectors als quals pertanyien els experts:
o Dret i finances
o Psicologia i RRHH
o Art i humanitats
o Cicles formatius i professions diverses
o Ciència i enginyeria
Apropar la realitat diària del món laboral als estudiants d’entre 14 i 16 anys, aquest és l’objectiu
de la “Primera jornada Somnis de futur”. Dins
del pla d’acompanyament i d’orientació acadèmica i professional als estudiants de secundària,
l’escola FEDAC Sant Andreu organitzà una trobada entre 120 alumnes i 26 professionals de set
sectors diferents on parlaren de la realitat laboral diària.
“Somnis de Futur”
FEDAC Sant Andreu té un projecte d’acompanyament a l’alumnat on es fa un seguiment dels
talents i interessos particulars dels estudiants
amb l’objectiu d’ajudar a escollir la millor opció
de futur per a cada alumne.
En el marc d’aquest projecte, el passat 28 de gener se celebrà la “Primera jornada de Somnis de
futur” on els alumnes de secundària pogueren
parlar directament amb diferents professionals
en actiu per resoldre dubtes sobre el propi futur
acadèmic i laboral.
En què consistí la jornada?
Es tractà d’una reunió informal entre estudiants
i professionals on tots plegats conversaren de tu
a tu sobre itineraris acadèmics i qüestions laborals diverses (horaris, sous, anècdotes, itineraris
acadèmics). D’aquesta manera, els alumnes coneixeren la realitat del món laboral en el sector
que els interessa i les possibilitats acadèmiques
per accedir-hi. Aquest format permeté l’aportació de diferents perspectives, coneixements i
experiències pròpies i fou enriquidor per a tots
els participants.
Durant la jornada, els grups es dividiren en un
màxim de 20 participants i les sessions tingueren una durada de 30 minuts.

o Ciència i salut
o Informàtica i noves tecnologies
La jornada tingué lloc a l’escola FEDAC Sant Andreu, al carrer Ramon Batlle, 41, de Barcelona, el
28 de gener a les 15 h.
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SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
EL COL·LEGI REP ALUMNES DE KAISERSLAUTERN

Aquest curs 2018-2019, i per 16è any consecutiu, el col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona està duent
a terme un intercanvi amb divuit alumnes i dos professors d’un institut alemany, l’Albert-Schweitzer-Gymnasium de Kaiserslautern, a l’estat federat de Renània-Palatinat. Dels dies 24 a 31 de gener,
els participants en l’intercanvi realitzaren un seguit d’activitats conjuntes de caràcter lúdico-cultural
per tal d’aprofundir en la llengua i la cultura del nostre país.
Els amfitrions són els alumnes de 3r i 4t d’ESO que prepararen una sèrie d’activitats, entre les quals
una ruta per la Tàrraco romana, visita a diferents espais naturals del litoral, un tour per Barcelona i els
seus monuments més destacats o l’experiència d’una pica calçotada catalana. L’expedició alemanya
fou acollida també per les autoritats locals gràcies a una recepció oficial a l’ajuntament de Tarragona
conduïda pel regidor d’educació, Francesc Roca.
Aquests mateixos alumnes de 3r i 4t d’ESO ja es van desplaçar a la ciutat universitària i industrial de
Kaiserslautern dels dies 16 a 24 d’octubre, on van realitzar una sèrie d’activitats i experiències. Parlem
d’una visita guiada per la ciutat d’Espira (Speyer) i el seu Museu de la Tècnica, una descoberta del castell
de la ciutat universitària Heidelberg i un passeig en vaixell pel riu Neckar o un sopar conjunt a base de
Flammkuchen, una mena de coca destapada i salada originària d’Alsàcia (França) que també es menja a Mosel·la (França),
a
Baden-Württemberg i Renània-Palatinat (Alemanya).
En el nou context social i laboral, l’aprenentatge de llengües
estrangeres és clau,
a més d’una oportunitat per obrir-se al
món i relacionar-se
amb alumnes d’altres
països i cultures.
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COL·LEGI SINGUERLÍN
SINGAIRLINES DEL COL·LEGI SINGUERLÍN: UN FLAIX PER FER LA VOLTA
AL MÓN!
Al col·legi Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet han
treballat un dels Flaix Cultural que fan durant el curs, programat i organitzat pel Departament de Ciències de l’escola. És un projecte a gran escala, transversal i interdisciplinari on treballen cooperativament alumnes de P3 fins
a 4t d’ESO barrejats i en espais diferents dels que utilitzen
diàriament.
Enguany el producte que havien de realitzar era una guia
de viatge. Se’ls va assignar un país i els alumnes havien
de presentar una guia amb una breu introducció històrica
i havien de facilitar diferents opcions de transport adaptades a totes les economies, classe turista, business… un
lloc per allotjar-se: hotel, hostal, lloguer de cases… Un altre punt a treballar era el de la gastronomia.
Havien d’explicar quin tipus de menjar hi ha en el país, els plats típics i els millors restaurants de la
zona on allotgen. A més, havien de preparar un mínim de dues sortides, tenint en compte el transport
intern pel país, el preu i el tipus d’activitat a preparar. El darrer punt que havien d’oferir a la guia era
el d’aspectes sociosanitaris i socioeconòmics: necessitem vacunar-nos? Quina vacuna ens hem de
posar? Hem de vigilar amb algun insecte o animal perillós de la zona? I, d’altra banda, quina moneda
utilitza el país de destí? On puc fer el canvi de moneda més rentable? Quin és el valor de la moneda
respecte a l’euro? Quins barris o ciutats són més perillosos i hem d’evitar?
“Va ser un gran Flaix Cultural, molt interessant i engrescador per a tot l’alumnat que van gaudir, s’ho
van passar molt bé i van aprendre molt!”

SALESIANS SANT VICENÇ
UNA VINTENA D’ALUMNES VISITA EL VAIXELL D’OPEN ARMS
El passat mes de desembre, 14 alumnes de PFI i 10 de 3r d’ESO de Salesians Sant Viçens dels Horts van
visitar l’Astral, el veler de l’ONG Open Arms, amb el qual, fins la tardor de 2016, van estar rescatant del
mar immigrants en pateres procedents de Líbia.
Des de fa dos estius, aquesta ONG compta amb
dos vaixell més grans i més preparats per fer travesses pel Mediterrani en qualsevol època de
l’any: el Golfo Azzurro i l’Open Arms.
Al port de Badalona, on Open Arms té la seu, els
alumnes de l’escola van ser rebuts per cooperants que els van explicar la història de l’ONG i la
realitat a dia d’avui.
Una gran ocasió per despertar la solidaritat i sensibilitzar els alumnes en humanitat. Gràcies a
aquests testimonis i també al fet de saber que,
encara que sigui poca cosa, cadascú pot aportar
el seu granet de sorra, estem educant ciutadans
compromesos i crítics.

12
CLARET VALLS - SAGRADA FAMÍLIA TORTOSA
DUES ESCOLES CRISTIANES, A L’ACTE INSTITUCIONAL EN
MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST
El Parlament de Catalunya va acollir el passat 28 de
gener l’acte institucional de commemoració del
Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de
l’Holocaust, en què van intervenir els presidents de
la Generalitat, Quim Torra, i de la cambra, Roger
Torrent. També hi van participar alumnes de les
escoles cristianes Claret de Valls i Sagrada Família de Tortosa, així com dels Instituts Ramon Muntaner de Figueres i Caparrella de Lleida, després de
ser seleccionats gràcies a treballs elaborats sobre
aquest tràgic esdeveniment històric. El Parlament
commemora des de fa anys aquest dia, que se celebra el 27 de gener, en què es va alliberar, el 1945,
el camp d’extermini d’Auschwitz.
Durant l’acte, que va conduir el periodista Ramon Pellicer, es van encendre les sis espelmes en
memòria dels col·lectius perseguits pel nazisme.
Cadascuna encesa per un representant d’aquests
col·lectius: la dels jueus exterminats pels nazis, el
rabí de la comunitat jueva Chabad Lubavitch de
Barcelona, David Libersohn; la dels infants que van
perdre la vida a les cambres de gas, el president de
la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya,
Simón Montero; la de les víctimes catalanes i de
la resta de l’Estat espanyol assassinades als camps
de concentració, Christine Jené, filla de Braulia
Cánovas, deportada a Ravensbrück; la dels Justos
entre les Nacions, homes i dones que van arriscar
la vida per salvar els perseguits, el fundador del
Front d’Alliberament Gai de Catalunya, Armand
de Fluvià; la dels altres col·lectius perseguits pel
nacionalsocialisme, el president de la Federació de
Persones Sordes de Catalunya, Albert Casellas, i,
finalment, la dels supervivents de l’Holocaust, que
van trobar un refugi que els va permetre refer la
vida i mantenir la identitat, el president de la Comunitat Israelita de Barcelona, José Levy. Un cop
enceses, es va fer un minut de silenci musicat amb
el tema principal de la pel·lícula La llista de Schindler, del compositor John Williams.

En concret, hi intervingueren de tots dos centres Eloi
Ciutat, Dúnia Guinovart, Aina Just i Júlia Montserrat, del col·legi Claret de Valls, que centraren el seu
treball en els Testimonis de Jehovà, i Àngels Garcia,
Àlex Palomeque i Manuel Alejandro Querol, del
col·legi Sagrada Família de Tortosa, que treballaren
la persecució que van patir les persones amb discapacitat.

A continuació, hi van intervenir alumnes de secundària que durant aquest curs, i en un projecte
impulsat pel Parlament, s’aproparen a l’Holocaust
amb un treball conjunt amb les entitats que representen els col·lectius perseguits i que en l’acte van
exposar-ne les conclusions. Entres dos dels centres escollits, n’hi havia dos de cristians: Claret de
Valls i Sagrada Família de Tortosa.

A l’acte hi assistiren, entre altres autoritats, el vicepresident primer, Josep Costa; altres diputats de la
cambra i de les Corts espanyoles; el vicepresident del
Govern, Pere Aragonès; les conselleres de Justícia,
Ester Capella, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i diversos membres del cos
consular. Per part de la FECC, hi fou present el secretari general, P. Enric Puig.
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JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI
‘JOVES PER ALS ALTRES’, EXPERIÈNCIA DE SERVEI A JESUÏTES
SARRIÀ – SANT IGNASI
Els alumnes de 4t d’ESO de l’escola Jesuïtes de Sarrià –
Sant Ignasi de Barcelona han participat, un any més, en
el projecte Joves per als altres, projecte que proposa a
l’alumne de viure una experiència de servei durant un
matí, en grups de 6 o 7 alumnes, acompanyats d’un pare
o una mare de l’escola o bé el tutor. Més de 180 alumnes
han pogut fer aquesta activitat.
Entre el 10 i el 18 de desembre, totes les seccions de 4t
d’ESO van participar en aquest projecte. Els centres i entitats amb els quals s’ha col·laborat han estat el menjador
Social Mare Teresa de Calcuta, el Cottolengo, la Fundació Estimia, la Residència Kristel Oro i la Fundació Hospitalitat de Lourdes. El servei que fan els alumnes és el
que els demana l’entitat i poden fer activitats amb gent
gran, ajudar al menjador social o acompanyar una sortida
cultural als nois i noies d’Estimia.
Un cop a l’escola, acompanyats dels tutors, els alumnes
van participar a la tarda en un taller d’interiorització d’allò

que havien viscut al matí.
Des del centre, l’experiència s’ha valorat de forma
molt positiva. De fet, el projecte Joves per als altres
no acaba aquí. El seu esperit el trobaran en altres
propostes que l’escola impulsa durant el curs de
4t i que tindrà continuïtat també a Batxillerat.
Els programes de voluntariats proposats des del
Casal Loiola (entitat sense ànim de lucre inspirada
en el carisma ignasià, que promou el creixement
humà, social i espiritual de les persones, i especialment, dels infants, adolescents i joves per contribuir a una societat millor) per a alumnes de 3r i 4t
d’ESO o el programa d’Acció Social de 1r de Batxillerat en són alguns exemples.
Es pretén que la participació en aquestes propostes “els ajudi a fer-se preguntes de vida, a preguntar-se al servei de qui volen posar els talents, i que
les decisions que vagin prenent estiguin amarades per totes elles”, segons expliquen des del centre escolar.
Ja fa anys que el centre porta a terme aquest projecte amb els alumnes, que les entitats per a les
quals col·laboren consideren de “gran valor”. “Ha
de ser un tret distintiu dels nostres centres”, afirmen des de Jesuïtes Sant Ignasi.
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ESCOLA TABOR
ELS BEE BOTS DE L’ESCOLA TABOR, DE PARES A FILLS
Els alumnes de 5è de Primària de l’escola Tabor
de Santa Perpètua de la Mogoda han ensenyat als
pares el funcionament dels bee bots.
Els bee bots són uns petits robots en forma d’abella als quals es poden programar moviments sobre una superfície. Els alumnes de Garbí han estat
treballant durant la primera part del curs el projecte Catalunya Experience, que ha culminat amb
aquesta presentació a les famílies.
S’han combinat activitats de geometria (distàncies, mesura d’angles) amb un treball sobre el
mapa de Catalunya on hi havia uns codis QR que
donaven accés a informacions sobre la zona treballada.
A més a més, fruit del treball del projecte, s’han
fet activitats en què les abelletes es desplaçaven
sobre una superfície per trobar mostres de la gastronomia de les diferents comarques de Catalunya.
Els alumnes de 5è de Primària van convidar les seves famílies a fer moure els petits robots i d’aquesta
manera mostrar el resultat del treball del seu projecte. Per un dia, doncs, els fills van ensenyar als seus
pares.

REIAL MONESTIR DE SANTA ISABEL
MÉS DE MIG MILER DE PARTICIPANTS AL PESSEBRE VIVENT
El col·legi Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona va organitzar els passats 19 i 20 desembre
un Pessebre Vivent amb la participació de membres de tota la comunitat educativa: mares i pares,
alumnes, professorat i personal no docent. En total
hi van participar més de mig miler de persones, incloent-hi tant l’equip organitzador com els visitants.
El Pessebre Vivent es va realitzar en els espais del
Monestir de Santa Isabel, situat al cor del barri de
Sarrià, que data de finals del s. XIX. Allà es van recrear quatre escenes del Nadal: “L’Anunciació a Maria”, “Buscant posada”, “L’Anunciació als pastors” i
“El portal de Betlem” amb l’adoració dels pastors i
els Reis Mags.
El cor del col·legi, format per alumnes del centre i dirigit pels professors de música, va ser l’encarregat
d’acompanyar amb cançons algunes de les escenes.
El resultat va ser “molt commovedor, una bonica manera d’apropar-nos al misteri del Nadal i de fomentar el treball en equip i el sentiment de pertinença de la nostra comunitat educativa”, afirmen els
organitzadors.
L’experiència ha sigut recollida en aquest vídeo resum. Aquest material audiovisual ha servit com a felicitació de Nadal oficial del col·legi.
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ESCOLA PIA IGUALADA
TRES ALUMNES DE L’ESCOLA PIA IGUALADA, SELECCIONATS PER
A BOJOS PER LA CIÈNCIA 2019
Tres alumnes del Batxillerat científic i tecnològic de l’Escola Pia
Igualada han estat seleccionats per participar en el programa
Bojos per la ciència 2019.
Han estat Aina Sorolla en biomedicina, Marc Clotet en economia i Adrian Gras en supercomputació.

SAGRADA FAMÍLIA SABADELL
LA GERMANDAT DE SANT ANTONI VISITA L’ESCOLA SAGRADA
FAMÍLIA DE SABADELL
La tarda del dimecres 16 de gener, els alumnes de P5 de l’escola Sagrada Família de Sabadell van rebre la visita d’alguns
representants de la Germandat de Sant Antoni Abat Colla
Vella de la ciutat, amb els quals van poder realitzar diversos
tallers relacionats amb aquesta tradició centenària per poder conèixer-la millor: una titella amb la forma del cap d’un
cavall, la recreació de la Passada de Sant Antoni Abat amb
figures de Playmobil o aprendre com vestir i engalanar la
figura d’un cavall i després pujar-hi, entre altres activitats.

ESCOLA TABOR
COMPTA I COMPTE AMB LES ESCALES DE L’ESCOLA TABOR DE
SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
L’escala de l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda (Valles Oriental) s’ha proposat d’ajudar els nois i noies a comptar… i a anar amb molt
compte!
“Sempre ens han dit, i nosaltres no ens cansem de repetir-ho, que cal
anar amb molt de compte amb les escales: que si vigila, que si agafa’t a
la barana, no saltis, no corris, no pugis de dos en dos…”, afirmen des de
la direcció del centre.
I ara, a l’escola a més de la precaució i d’anar amb COMPTE, també poden dir COMPTA amb les escales, perquè de cop han aparegut uns números correlatius sota de cada esglaó que, des de la planta baixa i fins
al pati del terrat, ajuden a treballar la numeració.
L’escola Tabor ha anat creixent i ampliant les instal·lacions al llarg de la
seva història per tal d’oferir tots els recursos educatius als alumnes.
El curs passat va celebrar el 50è aniversari.
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PATROCINADORS

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

Seguiu-nos!

