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El dia a dia dels nostres centres i institucions Març 2019 | Núm. 03

“L’HONESTEDAT ÉS LA RECTITUD, LA COHERÈNCIA I 
ACTUAR AMB SINCERITAT ABSOLUTA AMB NOSALTRES 
MATEIXOS I AMB DÉU” Papa Francesc

http://triaescolacristiana.cat


2



3

La Salle Santa Coloma de Farners i Galetes Trias 
han signat un acord de col·laboració per tal de 
recaptar fons per a la investigació del Doctor 
Frigola, que treballa per tal d’aconseguir reduir 
els efectes secundaris de la quimioteràpia des 
de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(IdibGi).

Per segon any consecutiu, un grup d’alumnes 
de La Salle Santa Coloma de Farners, dins del 
projecte Faig-Aprenentatge i Servei, col·labora 
amb Vanessa Nueda, creadora del blog El crep 
de mi vida, a través del qual ha explicat el seu 
càncer, com l’ha superat, així com el seu dia a 
dia.

Dins la seva tasca, Nueda recapta fons per a la 
investigació pionera que està desenvolupant 
el Doctor Frigola. Una tasca a la qual La Salle 
Santa Coloma de Farners ja fa dos anys que s’hi 
suma.

Enguany, per recaptar fons, les alumnes que 
duen a terme el projecte han proposat dues 
iniciatives. D’una banda, s’han posat en con-
tacte amb Galetes Trias de Santa Coloma per 
proposar-los fer una tirada de caixes de galetes 
solidàries i que destinin una part dels guanys al 
projecte del Doctor Frigola. Una iniciativa que, 
tal com destaca Neus Martín, directora de La 
Salle Santa Coloma i tutora del projecte, “Gale-
tes Trias ha acollit la idea molt favorablement”.

Per això mateix, després d’una trobada entre 
les alumnes i la companyia, que tenia lloc el 
passat 20 de febrer, es va decidir que en els me-
sos vinents sortiran al mercat caixes de galetes 
que portaran el logo que el grup d’alumnes ha 
dissenyat i una breu explicació de l’objectiu.

Martín ha volgut “agrair la disponibilitat i les fa-
cilitats que tant la Vanessa Nueda com Galetes 
Trias, de la mà de la Maria Trias, han posat per 
tal de fer possible aquesta gran col·laboració 
que té com a finalitat donar a conèixer la gran 

LA SALLE SANTA COLOMA DE FARNERS
S’UNEIX A GALETES TRIAS PER RECAPTAR FONS PER A LA INVES-

TIGACIÓ PER REDUIR ELS EFECTES DE LA QUIMIOTERÀPIA

feina de recerca i investigació que el doctor Fri-
gola fa des de Girona i recaptar fons per tal d’aju-
dar al seu projecte”. 

Durant les pròximes setmanes, les alumnes co-
neixeran personalment el Doctor Frigola i l’Idib-
Gi. D’altra banda, es durà a terme és una trenada 
solidària a Girona el 26 d’abril.



4

El col·legi Sant Josep de Reus va quedar en segona posició a la fase local de la Lliga de Debat de Se-
cundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats, que va tenir lloc els passats dies 22 i 23 de febrer 

SANT JOSEP DE REUS 
FINALISTA DEL DEBAT DE LA XARXA VIVES

al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona(URV).

El debat d’aquest any versava sobre la pregun-
ta Calen les fronteres entre països?, i els inte-
grants de l’equip del col·legi van defensar i reba-
tre aquesta pregunta en quatre casos diferents. 

L’equip que va defensar l’escola estava compost 
per alumnes de Batxillerat (Libia Arias, Joan 
Frigola, Isabel Merino, Melissa Porumb, Pere 
Roig) i les dues professores que han treballat 
amb ells són Meritxell Cañellas i Elena Salinas, 
ambdues del Departament de Llengües de l’es-
cola.

http://projectia.edebe.com/
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MARISTES CATALUNYA
CELEBRADES LES 6S JORNADES PEDAGÒGIQUES MARISTES

L’equip Epic Lego Bulls, de La Salle Molleurssa, 
participarà a la final estatal de la First Lego Lea-
gue els dies 23 i 24 de març a Tenerife.

Format per Abril Serra, Biel Valios, Isidre Sola, 
Joel Taylor, Blanca Ruiz, Francesc Ruiz, Mireia 
Palomino, Eduard Real, Biel Roig, Ruiwen Wang 
i David Talarn, l’equip aconseguia la classificació 
el passat 16 de febrer.

Durant la competició, els alumnes van realitzar di-
ferents activitats amb els robots i el projecte cien-
tífic (Space Refueling Station) i l’explicació de la 
integració dels valors First Lego League.

La final aplegarà 60 equips de tot l’Estat que po-
saran en comú els seus projectes científics i ro-
bots. Els guanyadors obtindran una plaça per la 
competició internacional.

LA SALLE MOLLERUSSA 
FINALISTES LEGO LEAGUE

Els passats dies 15 i 16 de febrer es van celebrar les 6s 
Jornades Pedagògiques al col·legi Maristes Montse-
rrat de Lleida, que pretenen ser un espai d’intercanvi 
entre experts de l’educació, docents de diferents cen-
tres i famílies per facilitar una millor educació dels in-
fants i joves d’avui.

Enguany, les jornades se centraren en la neuroedu-
cació com a impulsora de canvi. El doctor Federico 
Malpica, expert en educació, investigador i consultor 
internacional, inaugurà les sessions parlant de les con-
dicions que han de donar-se als centres educatius per 
tal de fomentar un canvi sòlid. Carles Alsinet, degà de 
la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la 
UdL, participà en aquesta primera xerrada celebrada 
divendres a la tarda.

La part del dissabte s’inicià amb un col·loqui entre quatre professionals de l’educació: la psicòloga Anna 
Carballo, especialista en neurociències; Gemma Abelló, terapeuta artística; David Sirvent, psicopeda-
gog, i Federico Malpica, doctor en educació, qualitat i processos educatius. Quatre mirades obertes al 
canvi, plenes d’arguments perquè l’escola esdevingui un espai de transformació. 

Després del col·loqui, els participants escolliren diferents tallers pràctics: àmbit afectiu en l’aprenentat-
ge i ensenyança de les matemàtiques, STEAM, l’art que connecta amb les emocions, mindfulness per a 
infants, adolescents i sentiments i la proposta d’aprenentatge per ambients.

Les jornades, organitzades pel col·legi Maristes Montserrat amb el suport de la UdL, comptaren amb 
participants de diferents centres educatius de la demarcació i també amb famílies interessades per 
l’educació.

http://projectia.edebe.com/
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(format per Dani García, Hugo Nadal, Javi Portabella, Àngel Barragán, Xavi Tusell, Artur Blasi, Car-
los Berengueras, Víctor Contrasta i Pol Marín) va quedar en la 3a posició posició. I l’equip Destroyers 
1 (composat per Pablo Lozano, Nico Ehlis, Carlos Cuatrecasas, Guille Cahiuelas, Lucía Martínez, Laia 
Peñalver i Natàlia Sánchez) va fer una bona presentació del projecte científic.

JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI
DOBLE PREMI AL TORNEIG FIRST LEGO LEAGUE
David Casanovas, Jorge Fernández, Pol Mas, 
Álvaro Taberner, Juan Castillo, Martí Soler, 
Marcel Vila, Marc Fernández, Jan Cots i Santi 
Goñi, de 4t d’ESO, han estat doblement pre-
miats al torneig FIRST LEGO League (FLL) que 
es va celebrar el passat 16 de febrer a la UPC 
del Campus Diagonal-Besòs. L’equip, ano-
menat Destroyers 3, va obtenir el 1r Premi al 
Comportament del Robot i el 1r Premi al dis-
seny del Robot.

Del Sant Ignasi hi han participar 3 equips: 
l’equip Destroyers 3, que en el joc del robot va 
aconseguir la major puntuació en la superació 
dels reptes i va ser premiat pel comportament 
i pel disseny del robot. L’equip Destroyers 2 

http://www.englishsummer.com
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SALESIANS SABADELL 
ACTE INAUGURAL DE L’EXPOSICIÓ AMB MOTIU DEL 65È ANIVER-

SARI DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NOSTRA LLAR A SABADELL
Nostra Llar és el barri on es troba ubicada l’escola Salesians Sabadell. Aquest barri es va formar per 
acollir les famílies treballadores de l’empresa Artèxtil, de la qual l’industrial Josep Garcia-Planas era el 
propietari.

Ell mateix explicava els motius de la seva creació 
en unes declaracions al Diari de Sabadell l’octubre 
de 1959: “Per una circumstància providencial, que 
afectà de manera forta la meva vida, vaig com-
prendre que, si bé havia realitzat la meva il·lusió 
material (és a dir, ser l’amo d’una gran factoria 
tèxtil), la meva empresa havia de tenir un signe 
diferent, oblidat per mi fins aleshores: un signe, 
diria, espiritual (…) Sentí que havia de fer-ho, i em 
vaig llençar a aquella finalitat amb tot l’entusias-
me.”

Així va projectar una obra social en benefici dels 
seus treballadors. Aquesta obra social tenia una 
filosofia resumida en quatre termes: fe, cultura, 

habitatge i entreteniment. Per fer-ho possi-
ble, entre d’altres equipaments, va construir 
l’escola Sant Joan Bosco (actualment Sale-
sians Sabadell), la de les filles de Maria Au-
xiliadora (pertanyent també ara a Salesians 
Sabadell) i la parròquia de Sant Oleguer.

Ara l’Associació de Veïns compleix 65 anys 
d’existència i ha volgut retre homenatge fent 
una exposició de fotografies, algunes inèdi-
tes, i també fent un repàs del que ha signifi-
cat la indústria tèxtil per a Sabadell.

L’escola, com a referent educatiu del barri, 
ha col·laborat presentant el producte final 
del #ProjecteNostraLlar, que han treballat 
els alumnes de 2n de Primària amb diferents 
activitats.

Salesians és una congregació fundada per 
Sant Joan Bosco el nom oficial de la qual és 
Societat de Sant Francesc de Sales. La con-
gregació està formada per salesians sacer-
dots i salesians laics.

https://mcyadra.com/
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SALESIANS BADALONA
25 ANYS D’OLIMPÍADES

Aquest any els alumnes d’ESO de Salesians Ba-
dalona han celebrat les XXV Olimpíades. Són 
25 anys consecutius pujant a les pistes d’atle-
tisme Can Ferreter per celebrar la festivitat de 
Don Bosco. La data bé es mereix una celebra-
ció i menció especial a l’organitzador de la tro-
bada esportiva, el professor d’educació física 
Francisco Expósito.

Quina pot ser la millor forma de celebrar l’ani-
versari d’unes olimpíades? Doncs corrent. És 
per això que, al llarg del matí, els professors i 
professores participaren en una “cursa” de 400 
metres. Segur que no la més ràpida de la his-
tòria, però sí de les més emotives. S’imposà en 
Francisco, que entrà a la meta entre un passa-
dís format pels alumnes. La celebració conti-
nuà a la tarda amb l’entrega de medalles.

Un reconeixement a la feina d’aquests 25 anys 
inculcant l’esport i sobretot l’atletisme entre 
els nostres alumnes.

LA SALLE SANT CELONI
EN MARXA EL PROJECTE ‘NOUS AVIS’ PER AJUDAR PERSONES DE 

LA 3A EDAT
Aquest mes de febrer s’ha 
posat en marxa el projec-
te Nous Avis de La Salle 
Sant Celoni.  És el relleu 
del projecte Ajuda a la 
tercera edat, que durant 
el curs passat va realitzar 
un grup d’alumnes de 
4t d’ESO del centre en el 
marc del projecte FAIG-
APS (Aprenentatge i Ser-
vei).

Ajuda a la tercera edat va 
ser el projecte més votat al 
concurs de l’Ajuntament 
Jove de Sant Celoni i va 
obtenir una dotació de 1600 € per fer-lo realitat. 
Una xifra que ha permès els alumnes d’adquirir 
jocs de taula, carros de la compra, entre altres, per 
donar el servei que les persones grans necessiten.

Actualment són 11 els alumnes de La Salle Sant Ce-
loni que participen en aquest projecte i que, per 

parelles, ajuden 5 avis i 
àvies des del passat mes 
de febrer i fins al juny.

La col·laboració es fa un 
dia a la setmana durant 
una hora i mitja i, per tal 
d’adaptar l’ajuda a les ne-
cessitats de l’avi o l’àvia, 
s’ha fet una reunió inicial 
entre la persona gran, 
una educadora social i 
els alumnes. Així, pacten 
si l’avi/a necessita com-
panyia, o ajuda per anar a 
comprar, passejar…

El projecte Nous Avis va 
néixer l’any passat gràcies a sis alumnes del centre. 
Ara, els 11 alumnes que l’estan realitzant volen ela-
borar una plataforma que permeti alumnes d’altres 
escoles del municipi inscriure’s en el programa i fa-
cilitar el Servei Comunitari que aviat serà obligatori 
per a tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO.
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Els alumnes de 2n de Batxillerat del col·legi Jesuï-
tes Casp de Barcelona, Joan Arenillas i Cristina 
Migó, i Laura Pérez i Laia Digón han rebut el ter-
cer premi ex aequo en la categoria de Booktrailer 
més Creatiu en el 5è Concurs de booktrailers per a 
joves que organitza Bliblioteques de la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.

Els estudiants varen quedar finalistes del 5è Con-
curs de booktrailers perquè durant el curs 2017-18 
l’escola va participar, des de l’assignatura de Llen-
gua catalana i literatura de 1r de Batxillerat, en el 
Projecte Viquilletra (Projecte col·laboratiu de la 
Universitat Oberta de Catalunya que compta amb 
l’aliança del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya), que en l’edició 2017-18 
es va centrar en el gènere del booktrailer.

Joan Arenillas i Cristina Migó varen fer un book-
trailer sobre la novel·la L’altra, de Marta Rojals, i 
Laura Pérez i Laia Digón el varen fer sobre la no-
vel·la La felicitat dels dies tristos de Pere Antoni 
Pons.

JESUÏTES CASP
ALUMNES PREMIATS EN EL 5È CONCURS DE BOOKTRAILERS

Divendres dia 11 de gener se’ls va convocar a l’audi-
tori de la Biblioteca Jaume Fuster on es feia l’acte 
del lliurament dels Premis.

A l’inici de l’acte es va informar que s’havien pre-
sentat més de 400 booktrailers a concurs.

http://bit.ly/jornades-didacta-bcn
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JESUÏTES SARRIÀ
L’ESCOLA D’HOSTALERIA RECONEIX CARME RUSCALLEDA

L’Escola Superior d’Hostaleria i Turisme de Je-
suïtes Sarrià – Sant Ignasi, que enguany celebra 
el 30è aniversari, ha organitzat un acte de reco-
neixement a la cuinera Carme Ruscalleda pels 
seus trenta anys al capdavant del restaurant Sant 
Pau de Sant Pol de Mar (Maresme). L’escola va 
oferir un Sopar Gastronòmic en homenatge a la 
xef catalana per la seva aportació a la difusió de la 
gastronomia catalana arreu del món i per la seva 
col·laboració en la formació dels alumnes del 
Curs d’Especialització en Alta Cuina de l’escola.

L’acte va comptar amb la presència de Carme 
Ruscalleda i Antoni Balam, i de reconeguts cui-
ners, companys de professió, com Joan Roca, 
Carles Gaig, Ferran Adrià, Nando Jubany, Pere 
Monje, Fina Puigdevall, Fran López, Oriol Ivern, 
Romain Fornell, Paolo Casagrande, Hideki Mat-
suhisa, Sílvia Hoffmann, entre d’altres, a més de 
Núria Montmany, directora d’Estudis Professio-
nals de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi; Josep Maria 
Ramón, director general de Jesuïtes Sarrià – Sant 
Ignasi i Llorenç Puig, SJ, delegat provincial dels 
Jesuïtes de Catalunya.

“L’esdeveniment, marcat per un ambient entran-
yable, ha volgut no només retre homenatge a 
la Carme per la seva trajectòria al capdavant del 
restaurant Sant Pau, sinó que també ha estat 
una mostra d’agraïment pel seu lligam i compro-
mís amb l’escola durant els darrers quinze anys, 
al llarg dels quals ha col·laborat amb la formació 
pràctica dels estudiants d’especialització en Alta 
Cuina engrescant-los a treballar en equip amb 
esforç, il·lusió i actitud positiva, i proposant-los, 
en nombroses ocasions, oportunitats professio-
nals”, van afirmar fonts de l’Escola d’Hostaleria i 
Turisme.

“Per tot això, i orgullosos també per la seva con-
tribució a difondre l’alta gastronomia catalana 
arreu del món, dignificant i professionalitzant 
l’ofici de cuinera, l’Escola Superior d’Hostaleria i 
Turisme Sant Ignasi ha elaborat i servit un sopar 
gastronòmic d’homenatge, creat especialment 
per a aquesta ocasió pels alumnes i professors de 
l’Escola”.

Carme Ruscalleda, exigent amb la qualitat del 
producte i amb la importància que en fa el cuiner 
en el moment de la seva elaboració, i defensora 
d’oferir als clients experiències sensorials a través 
d’una cuina saludable, és l’única dona del món 
que en la seva trajectòria de cuinera ha comptat 
amb cinc estrelles Michelin, tres per al seu res-
taurant Sant Pau a Sant Pol de Mar (Barcelona) i 
dos per al seu restaurant a Tòquio. Això significa 
el reconeixement a la seva emprenedoria, profes-
sionalitat i il·lusió amb què ha treballat, tempo-
rada rere temporada, des de l’apertura del Sant 
Pau el 1988.
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LA SALLE TARRAGONA
TAULA RODONA SOBRE TRANSPLANTAMENT D’ÒRGANS

Per què, per a què, per qui? Aquest és el títol de la taula rodona sobre la donació d’òrgans que el passat 
8 de febrer se celebrà a la sala d’actes del pavelló de direcció del col·legi La Salle Tarragona. Es tractà d’un 
esdeveniment organitzat pels alumnes de 2n de Batxillerat que cursen l’assignatura de Cultura Audiovi-
sual.

L’alumnat va dedicar diverses sessions a documentar-se sobre la donació d’òrgans i preparar les pre-
guntes que es formularen a la taula de debat, van repartir les tasques que assumí cadascú, van fer una 
escaleta de l’acte i l’alumna Vicki Viana va dissenyar el cartell. També es va gravar un curt amb la voluntat 
de conscienciar sobre la necessitat de donar òrgans.

L’acte estava obert a tothom qui hi volgués assistir, tot i que l’objectiu principal era que els alumnes de 
Batxillerat de La Salle Tarragona coneguessin i es convencessin de la importància de la donació d’òrgans.

La taula rodona, que moderaren els mateixos alumnes, estava integrada per:

-- Dr. Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), l’entitat del Servei 
Català de la Salut (CatSalut) responsable de gestionar totes les activitats relacionades amb la donació i 
el trasplantament a Catalunya.

-- Dra. María Bodí, cap de servei de Medecina Intensiva de l’Hospital Universitari Joan XXIII i responsable 
de la coordinació de 
trasplantaments a la 
demarcació de Tarra-
gona,

-- Tommy Gómez, do-
nant de ronyó en vida.

-- Isabel Segura, tras-
plantada renal.

-- Eva Vallvé, trasplan-
tada hepàtica. 

Agrair el suport de 
l’AMPA del col·legi La 
Salle Tarragona, de 
l’Hospital Joan XXIII i de 
l’OCATT.

http://www.cruilla.cat/
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El col·legi Sant Gabriel de Viladecans ha participat 
en un projecte d’innovació educativa dirigit per 
Carles Monereo, doctor en Psicologia i professor 
a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
La pràctica s’ha dut a terme entre estudiants de 
quart any de la llicenciatura de Psicologia i un 
equip de mestres de Primària del centre Sant Ga-
briel de Viladecans.

L’experiència pretén promoure en els estudiants 
l’adquisició de competències professionals, en 
qualitat d’assessors psicoeducatius, i, a més, afa-
vorir la formació permanent dels professors que voluntàriament han participat en el projecte.

Els mestres plantegen una situació real relacionada amb Incidents Crítics (IC) que es produeixen en 
contextos educatius i els estudiants de psicologia presenten l’elaboració d’una proposta orientada a la 
seva resolució.

En total, s’han dut a terme 5 experiències amb diferents matèries i cursos d’Educació Primària, que han 
permès analitzar la concepció dels processos d’aprenentatge dels alumnes. Els resultats assenyalen 
que un ensenyament basat en criteris d’autenticitat promou l’adquisició de competències professio-
nals, tant en els estudiants com en els professors, i resulta altament motivador per a tots els partici-
pants.

“Compartir aquesta experiència ens ha permès d’enriquir-nos amb un recull de bones pràctiques i ens 
ha ofert l’oportunitat de crear una xarxa col·laborativa entre els dos contextos, universitat i escola”.

SANT GABRIEL VILADECANS
EL COL·LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS I LA UAB, EN PRÀCTI-
QUES COL.LABORATIVES

ESCOLA PÀLCAM
SEGELL +400 DEL MODEL EFQM D’EXCEL·LÈNCIA EUROPEA

L’equip de l’escola Pàlcam de Barcelona ha assolit el reconeixement i el segell +400 en l’avaluació del 
Model EFQM. Aquesta fita només és possible gràcies a un equip fort i cohesionat com el que constitueix 
la comunitat educativa de Pàlcam. Fa anys que l’escola assoleix la certificació ISO amb solvència i la 
nova fita que es va proposar va ser assolir el segell EFQM. Els resultats demostren que, per començar, la 
gestió de l’escola està ben endreçada i que ara, a més a més, també està ben decorada.

Cap d’aquests fets no és possible sense l’empenta, els darrers anys, en aspectes com ara la millora en les 
instal·lacions per assolir uns espais pensats per fer-hi escola, la incorporació de l’anglès com a llengua 
d’ús i la utilització real de les noves tecnologies, que constitueixen els grans eixos estratègics de l’escola 
i en els quals s’hi han dedicat esforços materials, humans i personals de gran calat.

“Malgrat l’alegria, això no suposa un final 
d’etapa, sinó només l’inici d’un nou repte en 
la millora contínua que guiarà al centre de 
cara a superar fites més altes en futurs pro-
pers”.
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És possible una colònia humana a Mart? Amb 
aquesta pregunta, un grup de professors i estu-
diants universitaris -amb una tripulació d’alumnes 
de 4t d’ESO de diferents instituts del Baix Llobregat 
i del Barcelonès, entre els quals Salesians Sant Vi-
cenç dels Horts- es van dividir en grups de treball i 
van realitzar diversos experiments per mirar d’arri-
bar a una conclusió.

Es tracta del projecte MART XXI, una iniciativa de 
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Ae-
roespacial de Castelldefels (UPC) duta a terme en 
col·laboració amb l’Àrea d’Educació de la Diputació 
de Barcelona, el Departament d’Educació de la Ge-
neralitat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 9 
municipis de la comarca.

Durant les 5 sessions de tot un matí al CBL-UPC 
que dura el projecte, els estudiants de Salesians 
Sant Vicenç dels Horts esbrinen de manera pràctica 
i interdisciplinària si és viable una colònia humana a 
Mart. Ho fan aplicant la ciència i el treball en equip 
com a fil conductor. “Són dies especials i espacials 
que permeten treballar colze amb colze amb alum-
nes d’altres centres, utilitzar els equipaments de la 
universitat i sentir-se per uns dies un científic o un 
enginyer aeroespacial de debò”.

Tot per motivar els participants que valorin el paper 
del coneixement, la importància de l’estudi i l’esforç 
realitzat; ajudar en la seva orientació acadèmica i 
professional; ser capaços de treballar en equip i per 
projectes, assumint una responsabilitat dins l’equip 
i combinant el treball en grup amb la realització de 
tasques de manera individual i autònoma; conèixer 
de prop la universitat, els estudis i el món acadèmic 
en general i posar de relleu el paper que desenvolu-
pa la ciència i la tecnologia a la nostra societat i les 
seves potencialitats en el futur.

Els 13 alumnes que han pujat a bord del projecte 
aquest 2019 han estat Coral Becerra, Clàudia Del-
gado, Dani Parramon, Dani Sangüesa, Yunxuan 
Xu, Arnau Capdevila, Andreu Folqué, Marta Jun-
cà, Guillem Talayero, David Ríos, Anna Jones, Víc-
tor Meseguer i Wiaam Oudlahcen.

Properament tindrà lloc l’acte de cloenda del pro-
jecte MART XXI a les mateixes instal·lacions de la 
facultat d’Enginyeria i Telecomunicació i Aeroespa-
cial de Castelldefels (UPC) oberta a tothom.

SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS
13 ALUMNES DE SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS VIATGEN A 

MART XXI
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MARISTES
LES ESCOLES MARISTES CONTINUEN AVANÇANT EN EL PROJECTE 
MARISTES XARXA INNOVACIÓ: II TROBADA DEL CURS MXI

“Sortir encoratjats pel camí que estem realitzant, 
amb una visió més rica i global del projecte MXI”. 
Aquest era el propòsit de la II Trobada de Xarxa MXI 
que es va viure al Casal, Barcelona, el dia 30 de gener, 
coincidint amb la celebració del Dia de la Pau. 

Les comissions d’innovació de cada centre es van re-
unir al Casal per compartir el procés que s’està vivint 
a les escoles: prendre consciència del moment en 
què ens trobem pel que fa a la gestió del projecte 
MXI i a la gestió del canvi. Veure amb perspectiva el 
camí recorregut fins ara i també el futur. Es va posar 
en valor la tasca de l’equip de facilitadors del canvi 
que s’ha creat aquest any per acompanyar el procés 
de cada centre. L’esforç d’aquest any consisteix, so-
bretot, a crear espais de reflexió i diàleg en els equips 
educatius per fonamentar les decisions que s’han de 
prendre per tal de concretar el model pedagògic a la 
realitat de cada escola.

L’intercanvi d’experiències va permetre analitzar 
els resultats de les dinàmiques generades fins ara 
entre els educadors i els equips als quals pertan-
yen. Què estem treballant bé del perfil competen-
cial de l’alumnat que volem modelar? Què volem 
treballar millor? Com perceben els infants i joves 
l’experiència d’aprenentatge que viuen a l’escola? 
Quins ingredients hi troben? Quines són les cul-
tures que es respiren a la nostra tasca educativa? 
Com estan de vius i presents els valors maristes a 
les nostres escoles?

També hem fet una ullada a l’apassionant tasca 
que ve per endavant: dibuixar el mapa metodolò-
gic que volem proposar al centre, d’una manera 
dialogada i acordada entre totes les etapes, amb 
la presència dels elements clau de l’aprenentatge. 
Durant el segon trimestre hi ha plantejada una 
tasca personal de cada educador i educadora de 
reflexió metodològica i diverses dinàmiques en 
equip per fonamentar i acordar les propostes de 
centre.

Per últim, es va compartir la necessitat de se-
guir promovent la participació de les famílies i de 
l’alumnat, sobretot, en la construcció d’aquest nou 
model que, de mica en mica, va prenent forma.

http://www.ta-tum.com
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El passat 14 de febrer, el col·legi Sant Rafael de la Selva del 
Camp va tornar a obrir les aules a les famílies dels nens i ne-
nes de 3, 4 i 5 anys. Aquesta obertura als pares i mares és 
una dinàmica que el centre duu a terme des de fa 4 anys en 
periodicitat trimestral i forma part del seu projecte d’inno-
vació pedagògica. Aquesta vegada, amb  l’experiència de la 
proposta metodològica d’ambients d’aprenentatge.

“Es tractava de presentar i comunicar a les famílies com in-
teractuen i aprenen els seus fills oferint-los 5 ambients: mú-
sics, art, escriptors, sensorial i minimons on s’han dissenyat 
diferents propostes que han d’esdevenir oportunitats d’apre-
nentatge on cada alumne lliurement escollirà i realitzarà de 
manera autònoma. En aquesta experiència innovadora, els 
alumnes de 3, 4 i 5 anys s’organitzaven en grups internivells 
on, juntament amb els seus pares i mares, van gaudir d’un 
aprenentatge vivencial, motivador, on les emocions guiaven 
els seus processos d’aprenentatge”.

El col·legi Sant Rafael, en el seu projecte educatiu, destaca 
l’àrea del compromís amb les famílies i, en aquesta línia, obrir 
les aules i comptar amb elles com a agent viu i dinàmic al 
col·legi és una fortalesa que “ens omple d’orgull”.

SANT RAFAEL DE LA SELVA DEL CAMP
EL CENTRE OBRE LES AULES A LES FAMÍLIES

SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
ALUMNES DE 3R CONVIUEN AMB AVIS I ÀVIES D’UNA RESIDÈNCIA

Dins el programa de serveis a la comunitat, integrat al currículum d’ESO, un grup d’alumnes de 3r del 
col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Oriental) dedica unes hores del seu 
temps lliure a conviure amb els avis i àvies de la Residència de la Florida del municipi.  

És  un intercanvi enriquidor, on membres de di-
ferents generacions elaboren plegats treballs ma-
nuals, toquen instruments musicals o practiquen 
balls de saló. “Malauradament,  la nostra societat 
ofereix molt poques oportunitats perquè avis i 
adolescents puguin dialogar i compartir moments 
de distensió”, lamenten des del centre.

A l’última sessió van desplegar una dinàmica de 
coneixement mutu mitjançant uns globus i, en 
acabat, els avis van explicar episodis de la seva 
vida. Olaia, de 3r ESO A,  explica que l’experiència 
ha estat molt satisfactòria i que li ha permès de 
rememorar moments passats amb els propis avis: 
“Són moments molt tendres, sobretot quan obser-
ves la  seva alegria. De vegades estan molt sols i no 
hi pensem”.
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ESCOLÀPIES OLESA DE MONTSERRAT
LEGILAND A LA XARXA
Des de fa dos anys, el centre Escolàpies Olesa d’Olesa de Mont-
serrat està adscrit a LEGILAND, una plataforma digital que té 
com a objectiu despertar el gust per la lectura dels nois i noies, 
consolidar el seu hàbit lector i millorar el nivell de comprensió 
lectora.

El curs passat van iniciar el projecte amb la participació dels 
alumnes de sisè i durant aquest curs s’ha implantat des de 4t 
de Primària fins a 1r d’ESO. 

MARISTES SANTS-LES CORTS
ÈXIT DE LA 4A FIRA UNIVERSITÀRIA

El passat 18 de febrer es va celebrar la 4a Fira Universitària al col·le-
gi Maristes Sants-Les Corts de Barcelona en el marc de les activi-
tats d’orientació acadèmica de Batxillerat. L’escola va rebre més 
de vint entitats d’estudis superiors, tant públiques com privades 
per tal que donessin el millor assessorament als alumnes.
Els estudiants Batxillerat van poder informar-se de totes les ofer-
tes públiques i la majoria de les privades de la mà dels professio-
nals i van rebre el material necessari per ajudar-los a orientar-se 
en el futur professional.
“Un any més, l’activitat ha estat tot un èxit”, asseguren des del 
centre.

BON PASTOR
SEGUEIX EL PROJECTE ERASMUS+ “LET’S READ AGAIN”
L’escola Bon Pastor continua amb el projecte 
Erasmus+ “Let’s Read Again”. Aquest cop, un grup 
d’alumnes d’Alemanya i la República Txeca van vi-
sitar el centre del 14 al 18 de gener. Durant aquest 
curs, els alumnes catalans, alemanys i txecs han 
estat escrivint un llibre conjunt i, en aquesta visita, 
tots els alumnes van fer les il·lustracions dels capí-
tols que ja tenien escrits.

A més, van fer altres activitats com una sortida per 
Barcelona, una conferència de la booktuber Mar-
ta Botet (amb l’objectiu d’animar els alumnes a 
llegir i descobrir el gust per la lectura), presenta-
cions digitals dels grans escriptors de la literatura 
universal com Shakespeare o Cervantes i una jor-
nada esportiva.
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Les professores d’Educació Infantil del col·legi 
Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona, Ana 
M. Nadal, Alejandra Alvarado i Gina Aguirre van 
participar l’1 de febrer en la Convenció Anual de 
l’APAC (Associació de Professor d’Anglès de Cata-
lunya) amb una conferència sobre rutines de pen-
sament i metacognició adreçada a altres profes-
sors i professores d’anglès.

Originades en el Project Zero de la Universitat de 
Harvard, les rutines de pensament tenen com a 
objectiu ajudar els alumnes a estructurar el seu 
pensament, a aprendre a aprendre i a aprendre a 
pensar. Les professores van compartir amb altres 
docents la seva experiència en l’aplicació d’aquest 
recurs pedagògic a l’aula en diferents àmbits com, 
per exemple, estimular el llenguatge i la creativi-
tat o treballar la intel·ligència emocional.

REIAL MONESTIR DE SANTA ISABEL
EL COL·LEGI, A LA CONVENCIÓ ANUAL DE L’APAC

Els nois i noies del col·legi Maristes La Immaculada de Barcelona han rebut la visita de la delegació dels 
Petits Ambaixadors Culturals de la Xina, que assistiren acompanyats de Wang Shuo, cònsol general de 
la República Popular de la Xina a Barcelona.

Aquests joves visitants han estat premiats pel Ministeri d’Educació de la Xina pels seus excel·lents ta-
lents artístics. 

El premi ha estat poder passar tres dies a Barcelona i tres dies a Madrid. De l’estada a Barcelona, han 
pogut compartir una estona amb els alumnes maristes de 6è de Primària de l’escola. 

Uns i altres van fer un recorregut per l’escola, van compartir diverses activitats relacionades amb Gaudí 
i els nois i noies xinesos els van mostrar diferents aspectes culturals xinesos: cal·ligrafia, pintura de 
màscares, vestuari, jocs xinesos.

Des de l’escola Maristes La Immaculada s’ha viscut la jornada com una oportunitat de viure un inter-
canvi cultural fantàstic.

MARISTES LA IMMACULADA
VISITA PETITS AMBAIXADORS CULTURALS DE LA XINA
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PUREZA DE MARIA
L’ALUMNAT REP INFORMACIÓ SOBRE SORTIDES PROFESSIONALS
El passat 20 de febrer, el col·legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) va orga-
nitzar la segona Jornada Orienta per als alumnes del segon cicle de la ESO amb la finalitat de donar 
resposta a tots els interrogants que se’ls plantegen a l’hora d’escollir itineraris. La jornada va consistir 
en diferents conferències i col·loquis per part de la direcció, exalumnes, actuals alumnes de Batxillerat, 
professorat i gabinet d’orientació.

L’objectiu dels testimonis era explicar als alumnes 
de 4t ESO les pròpies experiències professionals i 
vitals per tal d’ajudar-los a discernir sobre el seu 
futur professional i vocacional. A més, els van en-
senyar les diferents ofertes educatives que el siste-
ma els té preparats i els van parlar sobre les expe-
riències, positives i negatives, tant de la formació 
com de la professionalització.

El col·legi Pureza de María vol oferir als alumnes 
una experiència que mira al futur, perquè “sabem 
de la importància de la vocació personal i com in-
flueix en el desenvolupament d’un ofici o profes-
sió”.

SALESIANES TERRASSA
TREBALL COMPETENCIAL DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL

Aquest curs, l’escola Salesianes Terrassa realitza un 
projecte innovador amb els alumnes d’atenció indivi-
dualitzada. 

S’introdueix un projecte d’aprenentatge-servei del 
Banc de Sang, on quatre alumnes valents i amb difi-
cultats realitzen una campanya de donació de sang a 
l’escola. 

Durant quatre mesos han treballat de forma compe-
tencial, han fet un conte digital, un lipdub i han acon-
seguit que 11 comerços del voltant de l’escola col·labo-
rin desinteressadament. 

El resultat, segons el propi Banc de Sang, ha estat 
molt positiu: 87 participants van venir amb voluntat 
de donar sang, 65 van ser donacions, de les quals 38 
eren nous donants.
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Com ja se sap, cal menjar fruita i verdura -tant a casa com 
a l’escola- en cada àpat per millorar la salut. I, a més, cal 
tenir un estil de vida actiu: caminar, pujar escales, jugar, 
fer esport… 

Per tal de  potenciar accions que afavoreixin la salut dels 
infants, aquest any l’escola Bon pastor s’ha adherit al Pro-
grama de Consum de Fruita i Hortalisses a les escoles de 
la Unió Europea. 

Una setmana al mes, es distribueix al centre fruita i ver-
dura de proximitat i els petits n’esmorzen i realitzen acti-
vitats i tallers al voltant d’aquest tema per tal de promou-
re’n el consum.

BON PASTOR SANT ADRIÀ DEL BESÒS
L’ESCOLA S’ADHEREIX AL PLA DE CONSUM DE FRUITA

Els passats 14 i 15 de febrer, el col·legi Santa Teresa de 
Lisieux del barri de Les Corts de Barcelona va viure una 
experiència d’immersió lingüística en anglès: l’English 
Morning. 

El departament de Llengua, els auxiliars de conversa na-
dius, juntament amb els alumnes de 4t d’ESO i 1r de Ba-
txillerat del centre, van ser els responsables d’organitzar 
diversos tallers per als nens d’Infantil i Primària.

Entre les activitats realitzades es va poder gaudir d’un 
petit teatre dels Three little pigs, Singing, Pictionary, Bin-
go, Handkerchief i molts altres jocs.

“Va ser una gran experiència per a grans i petits que, de 
ben segur el curs vinent repetirem!”

SANTA TERESA DE LISIEUX
CELEBRAT L’ENGLISH MORNING
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REIAL MONESTIR DE SANTA ISABEL
LÍDER DEL PRIMER ESCAPE ROOM DIGITAL A L’ESTAT 

El responsable d’Innovació Tecnològica de 
l’Aprenentatge i professor de Biologia del col·le-
gi Reial Monestir de Santa Isabel,   Iñaki Fernán-
dez, ha posat en marxa una activitat pedagògica 
sense precedents a l’Estat espanyol: una Escape 
Room digital en què participaran simultània-
ment alumnes de 6è de Primària i 1r d’ESO de 
més de 80 col·legis, entre els quals, dos de fran-
cesos i un de mexicà

Es tracta d’una experiència de gamificació amb 
la finalitat de potenciar la motivació, la concen-
tració, l’esforç, la fidelització i altres valors posi-
tius comuns a tots els jocs.

El repte, que tindrà lloc l’11 d’abril, a les 12.30h, 
consisteix a sortir d’una habitació virtual en 50 
minuts responent cinc preguntes relacionades 
amb diferents àrees d’aprenentatge: ciències 
naturals, matemàtiques, castellà, socials, música 
i art . Per a la seva elaboració, Iñaki Fernández ha 
comptat amb la col·laboració de professors d’al-
tres centres de diferents províncies de l’Estat es-
pecialitzats en les diferents matèries. L’objectiu 
de gamificar “no és només passar una estona 
divertida, sinó demostrar les destreses acadèmi-
ques dels grups participants: recerca crítica d’in-
formació, recordar coneixements, comprendre i 
relacionar conceptes, treball en grup, assertivi-
tat, competència digital”, apunta Fernández.

Per aconseguir “escapar” de l’habitació virtual, 
els alumnes hauran d’organitzar-se en grups de 
quatre i resoldre conjuntament els cinc reptes 
partint de les pistes proporcionades. Cada repte 
correspon a una assignatura diferent, i es resol 
a partir de pistes que condueixen a una altra i 
així successivament fins que finalment s’arriba la 
possible resposta.

A més de les virtuts pròpies de l’estudi i el treball 
en equip, Fernández explica que “és fonamental 
l’honorabilitat dels alumnes i els professors”. Els 
professors de cada grup d’estudiants jugadors 
els acompanyen a les aules, però no haurien de 
ajudar-los, sinó únicament motivar-los i expli-
car-los bé les regles del joc”. 
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curiosos, 
per conèixer com és el món en què 
viuen.

creatius,
 flexibles i oberts al canvi.

crítics,
generadors de nous patrons de 
pensament i relació.

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

compromesos,
amb principis i valors.

connectats,
capaços de treballar 
interdisciplinàriament i en xarxa.

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

autogestionats,

capaços de reflexionar sobre el seu 
aprenentatge i aprendre a aprendre.

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

som futursom futur

INSPIRA és un projecte pioner nascut al País Basc (Universitat de Deusto) al 2016 per al foment de la 
vocació tecnològica entre les nenes, basat en accions de sensibilització i orientació que imparteixen 
dones professionals del món de la investigació, la ciència i la tecnologia. Més de 100 centres escolars i 
150 mentors en formen part al País Basc.

El col·legi Sagrado Corazón “Corazonistas” de  Barcelona participa aquest any d’aquesta proposta 
amb els alumnes de 6è de Primària. Tant els nens com les nenes participen del projecte conduït per 
quatre dones que s’han desenvolupat professionalment en el  món de l’enginyeria i la tecnologia in-

SAGRADO CORAZÓN ‘CORAZONISTAS’
FOMENT DE LA VOCACIÓ TECNOLÒGICA ENTRE LES NENES

formàtica. Les claus del projecte INSPIRA dut a 
terme durant les sessions a la nostra escola són 
facilitar nous referents de dones tecnològiques, 
descobrir professions STEAM (Sciences, Techno-
logy, Engenery, Art i Mathematics), conscienciar 
la necessitat que el desenvolupament del país 
es produeixi entre homes i dones, sensibilitzar 
i orientar sobre la carrera tecnològica, posar en 
valor les dones tecnològiques i informar sobre 
els estereotips existents perquè no coincideixin 
amb l’elecció d’estudis.

Durant set sessions, Amaia Carrillo, Ascen, 
Anna Matas i Marlene Clemente, professionals 
tecnològiques amb importants nivells de res-
ponsabilitat en els seus llocs de treball, s’han 
acostat als nens i nenes de 6è de Primària, un 
ventall ampli de possibilitats dins del camp de 
les STEAM.

“Veure que, en finalitzar les sessions, s’han tren-
cat idees preconcebudes que tenien al principi 
els nois és la major satisfacció”, declara Amaia 
Carrillo. “Per a mi, ser mentora ha estat un somni 
complet i, a sobre, he pogut ensenyar a aquests 
nens tot el que les dones han aportat al món de 
les STEAM”, afirma Marlene Clemente. “Ha estat 
magnífic poder aportar el meu granet de sorra 
perquè aquestes nenes es converteixin en futu-
res dones emprenedores.. Ha estat molt interes-
sant reflexionar sobre com estem posicionades 
a dia d’avui i veure el camí que han fet les dones 
al llarg de la història. Ha estat una experiència 
meravellosa on totes hem crescut i après jun-
tes”, ha afegit Anna Matas.

https://santillana.es/
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ESCOLÀPIES SANT MARTÍ
PRIMER PREMI FIRST LEGO LEAGUE EUSS
El passat 16 de febrer, l’equip Robochefs de l’escola Escolàpies Sant Martí de Barcelona va guanyar 
dos premis a l’edició de la First Lego League organitzat per l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS).  D’una banda, el primer premi de l’edició, en què es van valorar les tres facetes del guardó. 
Aquest primer premi permet l’equip de passar a la final estatal, que tindrà lloc a Tenerife els dies 23 

i 24 de Març.  L’equip, “molt animat”, espera que 
sigui una gran experiència. També van guanyar 
el primer premi dins la categoria Comportament 
del Robot, en què van obtenir la millor puntuació 
entre les tres rondes, en què el robot ha de de-
mostrar que és capaç de realitzar  missions.

La First Lego League és un concurs en què els 
participants han de mostrar tres facetes: que són 
capaços de dissenyar i programar un robot amb 
tecnologia LEGO MINDSTORMS perquè assoleixi 
una sèrie de missions i superi diferents proves; 
que són capaços de pensar solucions, les més 
realistes possibles, a un problema real relacionat 
amb el tema anual del concurs -enguany dedicat 
als problemes relacionats amb l’exploració es-
pacial, i que tot aquest treball el fan seguint una 
sèrie de valors com són la capacitat de descobrir, 
de perseverar, de respectar als altres i de com-
partir.

                                 BON PASTOR DE BARCELONA
                                                                                           ESPAIS CREATIUS

La creativitat i la imaginació són pilar importants en el desen-
volupament dels infants. Promoure’n el desenvolupament és 
essencial, ja que els ajuda a expressar-se, desenvolupar el pen-
sament abstracte i serà primordial per resoldre problemes i per 
a relacionar-se millor amb els altres. 

Per tot això, i gràcies a l’èxit que van tenir els espais de joc a In-
fantil iniciats el curs passat, l’escola va posar en marxa uns nous 
espais, els creatius, on es potencia la imaginació de l’infant, que 
juntament amb el joc és una capacitat innata. 

Utilitzant diferents llocs de l’escola (aules d’infantil, pati, sala de 
psicomotricitat, sala d’actes) “hem creat nou Espais creatius on  
l’infant té la oportunitat d’escollir on vol anar”. “Cada espai és 
heterogeni, això vol dir que hi ha alumnes de diferents edats. 

Els espais que poden escollir són: pintura creativa, construcció 
creativa, espai de llum, disfresses, pinta i escolta, modelatge, 
moviment i relax, collage, teles i capses. 

El curs passat van iniciar el projecte amb la participació dels 
alumnes de sisè i durant aquest curs s’ha implantat des de 4t 
de Primària fins a 1r d’ESO. 
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COL·LABORADORS FECC

PATROCINADORS FECC

COL·LABORADORS REVISTA

https://www.edebe.com/
http://www.cruilla.cat/
http://baula.com/
https://santillana.es/
https://mcyadra.com/
https://www.englishsummer.com/
http://bit.ly/jornades-didacta-bcn
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Seguiu-nos!Els nostres portals:

escolacristiana.org

escolacristiana.org/apecc

ampas.cat

http://www.escolacristiana.org/
http://www.triaescolacristiana.cat/
https://es-es.facebook.com/triaescolacristiana
https://twitter.com/EscolaCristiana
http://escolacristiana.org 
http://escolacristiana.org/apecc 
http://ampas.cat
https://www.instagram.com/triaescolacristiana/
https://www.escolaconcertada.org/
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