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Entre els dies 21-24 de febrer es va celebrar al Vati-
cà una trobada amb el Papa sobre la protecció dels 
infants. Qui va ser Superior general dels Maristes, 
el germà Emili Turú, hi va participar en qualitat de 
Secretari de la Unió de Superiors Generals. 

Com has viscut aquesta trobada?

La Trobada ha estat molt ben preparada, amb in-
tervencions de molta qualitat. Les persones con-
vidades provenien de tots els continents i la gran 
majoria eren de pensament crític. S’hi van escoltar 
paraules dures i valentes.

L’any 2009 vaig participar en una trobada que va 
organitzar la Universitat Gregoriana. Deu anys des-
prés jo diria que s’ha fet camí: s’ha guanyat molt en 
sensibilitat, a comprendre l’extensió del fenomen 
dels abusos sexuals; també en transparència i a es-
tablir mecanismes que serveixin per retre comptes.

El que més m’ha impressionat han estat els relats 
de les víctimes. N’hem pogut sentir unes quante de 
gravades i altres presencials. La tragèdia que han 
viscut recorda que sempre han de ser la prioritat.

Algunes víctimes han dit que estan decebudes…

Entenc que hi hagi persones que tinguessin ex-
pectatives que no s’han vist acomplertes. Altres, en 
canvi, diuen que aquesta trobada sí que ha superat 
les seves expectatives, potser perquè no n’espera-
ven gran cosa.

Creus, doncs, que la trobada ha respost les ex-
pectatives?

Crec que sí que ha respost als objectius que es van 
platejar en un principi. La realitat de l’Església és 
molt diversa, i si promoure un canvi de cultura en 
qualsevol grup humà és una tasca enorme, això 
mateix passa a l’Església. Ara bé, em va semblar 
molt evident que el papa vol posar tots els mitjans 
perquè aquest canvi sigui una realitat ben aviat. 

S’hi van percebre resistències?

Potser alguns bisbes (i crec que pocs) reflecteixen, 
de manera acrítica, el que succeeix en les seves cul-
tures d’origen, ja sigui dient que als seus països els 
abusos no passen, ja sigui pensant “que la roba bru-

MARISTES
EMILI TURÚ: “ÉS UN PAS MÉS, NI EL PRIMER NI L’ÚLTIM, EN LA 

LLUITA PER ERRADICAR L’ABÚS SEXUAL”

ta es renta a casa”. Però sí que em sembla que la 
gran majoria és ben conscient del problema, com 
un problema social i universal, i estan convençuts 
que cal implementar tots els mitjans possibles per 
prevenir i per resoldre de manera justa tant els ca-
sos del passat com els casos que puguin passar 
actualment.

Sí que hi ha resistències, moltes inconscients, però 
progressem. Caldrà temps perquè es visquin a 
fons les conseqüències de les tres paraules que 
van centrar la trobada: responsabilitat, rendició de 
comptes i transparència, però jo he percebut vo-
luntat d’avançar, començant pel papa.

I quin ha estat el sentir de les congregacions?

En la pròxima Assemblea de la Unió de Superiors 
Generals de finals de maig tractarem el tema, en 
continuïtat amb aquesta trobada que ara s’ha aca-
bat, per continuar caminant junts, tal com dèiem 
en la nostra última declaració, i per fer la nostra 
aportació en l’erradicació d’aquesta plaga social.

Considero que moltes congregacions tenen proto-
cols des de fa molt de temps, i campanyes de pre-
venció, però volem estudiar quin tipus de resposta 
podem donar a la forta crida que va fer el Papa en 
acabar la trobada.
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Més de 100 educadors de la Companyia de Maria-Lestonnac han participat a la Proposta Global de 
Sentit, encontre a través del qual han rebut diferents formacions inspirades en “l’evangelitzar educant 
i educar evangelitzant”. 

COMPANYIA DE MARIA-LESTONNAC
MÉS DE 100 EDUCADORS A LA “PROPOSTA DE SENTIT”

Aquestes trobades formatives han estat orga-
nitzades per l’equip de titularitat de la xarxa de 
centres Companyia de Maria a Haro, la Rioja.

Hi han participat més de 100 educadors orga-
nitzats en tres estades diferents tot aprofun-
dint en aspectes complementaris de la tasca 
educativa-evangelitzadora. S’han reorientat les 
bases del model d’evangelització de la Com-
panyia a partir de l’anàlisi de la realitat global 
i local. “Això ha suposat donar un nou impuls 
i una nova mirada a tot allò que es fa partint 
de l’essència d’allò que som: centres educatius 
d’inspiració humanista-cristiana”. També s’ha 
realitzat un aprofundiment de la funció docent 
a la llum del que el missatge de Jesús de Nat-
zaret inspira.

Entre d’altres ponents, s’ha comptat amb la re-
ligiosa de la Companyia de Maria,  M. Claustre 
Solé odn, doctora en Teologia Bíblica i experta 
en Antic Testament.

“Aquestes trobades són moments d’aprenen-
tatge, d’escolta atenta, reflexió, diàlegs com-
partits, convivència i pregària. Viscudes amb 
agraïment i que suposen un nou impuls a se-
guir caminant”.

https://projectia.edebe.com/
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L’escola Mary Ward de Barcelona ha rebut la visita d’estudiants 
de la Fundació BCN Formació Professional dins el programa 
de mobilitat internacional COMPEUROPA 2019 per veure com 
s’estudia l’alemany al centre.

En aquest programa hi participen 64 joves, de 18 a 29 anys, 
graduats/des en FP dual de diversos perfils. Entre ells, 17 jo-
ves que han cursat el CFGS Educació infantil i en Educació 
Primària.

Aquests joves han fet un curs intensiu d’alemany i, a primers 
de març, van marxar cap a Alemanya per fer  pràctiques pro-
fessionals durant sis setmanes, amb la possibilitat de tenir un 
contracte d’un any a escoles d’Alemanya, concretament a Han-
nover, Gottingem i a les regions de Bremen i Oldenburg.

Aquest curs, l’alumnat des de  P-3 a 4t d’ ESO  del 
col·legi Sagrado Corazón “Corazonistas”   de Bar-
celona s’ha iniciat en el programa educatiu Su-
port Vital Bàsic als Centres Educatius, que comp-
ta amb el suport  i coordinació del Departament 
d’Ensenyament i del Consell Català de Ressusci-
tació.

L’objectiu principal és que l’alumnat aprengui co-
neixements bàsics relacionats amb què és, què 
cal fer i com podem actuar davant una situació 
d’emergència vital.

La formació, amb un contingut adaptat a cada 
edat,  ha estat dirigida pel professorat d’Educació 
Física del centre, que ha adquirit la formació en 
Suport Vital Bàsic als centres educatius pel Con-
sell Català de Ressuscitació.

SAGRADO CORAZÓN 
INICIACIÓ AL SUPORT VITAL

MARY WARD
VISITA D’ESTUDIANTS DEL PROGRAMA COMPEUROPA 2019
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LA SALLE MONTCADA
REFORMA DEL PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL
L’alumnat d’Educació Infantil de La Salle 
Montcada ha estrenat el nou pati. Una refor-
ma que pretén assolir els objectius d’enriquir i 
diversificar les possibilitats educatives, afavorir 
les relacions de convivència entre els alumnes 
i estimular la creativitat i el joc lliure.

Atès que els alumnes aprenen principalment 
a través del joc, els ajuda a descobrir el món 
que els envolta i afavoreix el seu autoconeixe-
ment.

El nou pati compta amb tots els elements 
per promoure diverses possibilitats de joc: di-
ferents superfícies i textures, desnivells i ele-
ments d’equilibri, amagatalls i túnels,;arbres, 
plantes i jardineres, que incrementen la biodi-
versitat del pati i són una font inesgotable de 
coneixements i descobriments. i espais de joc 
simbòlic.

http://www.englishsummer.com
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MARISTES
TROBADA D’EDUCADORS D’OBRES SOCIALS MARISTES 

Sensibilització. Visibilització. Formació. Coordina-
ció. Responsabilitat. Empoderament. Proactivitat. 
Treballar de manera coordinada i més formació. 
Aquests són alguns dels conceptes que més es 
van repetir a la Trobada d’Educadors d’Obres So-
cials Maristes que es va celebrar el passat 15 de 
març a Rubí.

La jornada, amb més d’un centenar d’assistents, 
començà amb els parlaments institucionals. Pep 
Prats, director del Centre Obert Compartir-El Pi-
nar, donà la benvinguda i agraí a les autoritats la 
seva presència. La regidora de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Rubí, Marta García, agraí a la 
Fundació Champagnat l’organització de l’acte i 
subratllà que “cal que treballem plegats per preve-
nir i sensibilitzar sobre la vulneració dels drets dels 
infants de manera coordinada”. Felipe Campos, 
vocal de la junta directiva de la FEDAIA, subratllà 
que, amb la seva presència, “donava suport a una 
institució que posa la infància en el centre”. Per la 
seva part, el bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa, 
Mons. Salvador Cristau, destacà que “la defensa 
dels drets dels infants és una tasca molt important 
per a nosaltres, ja que són el nostre present i els 
homes i dones del futur”. El president de la Funda-
ció Champagnat, G. Jaume Parés, tingué paraules 
d’agraïment per als educadors de les catorze obres 
socials maristes: “Vosaltres sou el rostre i les mans 
concretes que feu realitat el projecte marista”.

Els Maristes, de la mà de Pep Prats i del G. Jaume 
Parés, explicaren que la institució treballa des de 
fa temps per la prevenció i la protecció dels in-
fants, amb protocols, campanyes i formació, amb 
la implicació dels educadors, de les famílies i dels 
mateixos nens i nenes i adolescents. “Som davant 
d’un problema social i per això la campanya Tren-
ca el silenci està encaminada a empoderar els in-
fants i joves perquè siguin capaços de verbalitzar 
que els està passant alguna cosa en qualsevol àm-
bit”, digué Pep Prats.

Seguidament es dugué a terme la taula rodona 
Visibilitzem l’abús sexual infantil: una responsa-
bilitat compartida, on participaren professionals 
de diferents serveis i àmbits d’intervenció (salut, 
justícia, educació, serveis socials). Marta Simó, 
pediatra i coordinadora de la Unitat Funcional 
d’Abusos a Menors de Sant Joan de Déu, destacà 
que són claus els espais de coordinació entre dife-
rents àmbits i demanà agilitar el sistema perquè 
els infants no hagin de repetir el seu relat davant 
diferents agents. Un punt de vista que compar-
tí Mercè Cartier, psicòloga forense i responsable 
de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de 
Família a Barcelona (EATAF) del Departament de 
Justícia. Vicenç Mora, mestre jubilat i membre de 
la junta directiva de l’ACIM, incidí en la necessitat 
de formació i demanà el suport del Departament 
d’Educació. Núria Gómez, treballadora social i 
cap del Servei d’Infància del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, demanà més recursos per po-
der dur a terme una coordinació efectiva i Encar-
na Medel, educadora Social i cap de Serveis So-
cials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Rubí , 
destacà la importància de treballar en xarxa. 

A la segona part, Jorge Cardona, membre del Co-
mitè dels Drets dels Infants a les Nacions Unides, i 
Álvaro Sepúlveda, germà marista de la Fundació 
Marista per a la Solidaritat Internacional, man-
tingueren un diàleg sobre els drets dels infants 
amb Chaima Farzouz, estudiant de Criminologia 
i Dret, i amb Siham Azzaouyat, estudiant d’In-
tegració Social, totes dues vinculades al Centre 
Obert Compartir-El Pinar i molt crítiques amb el 
funcionament del sistema actual. 

La trobada la tancà la directora general de la 
DGAIA, Ester Cabanes, qui digué que “pensar en 
drets no és només parlar sobre els drets dels in-
fants. Cal tenir present la seva veu, escoltar-los i 
no centrar-nos només en la raó de l’adult per fer 
conscient l’infant que és un subjecte de dret.
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un informe europeu sobre el lideratge compartit, la col·laboració entre pro-
fessorat i tota la comunitat educativa de pares, alumnes i institucions locals 
durant els anys 2019 i 2020. 

Amb aquesta iniciativa es pretén també donar 
suport, formació i promoció d’activitats per tal 
de difondre l’objectiu educatiu de la comuni-
tat educativa més gran d’Europa: Etwinning. 

SANT JOSEP DE NAVÀS 
SELECCIONAT ENTRE ESCOLES D’EUROPA PER A UN MONITORATGE

En un altre ordre de coses, per denunciar la situació d’emergència climàtica que està vivint el planeta, 
els nens i nenes del col·legi Sant Josep s’han unit al moviment Fridays for Future, onada estudiantil 
contra el canvi climàtic que s’ha estès a escala internacional i que va néixer a Suècia impulsat per Greta 
Thunberg.  Aquesta noia, de només 16 anys, s’ha convertit en un referent dins l’ecologisme, després que 
decidís deixar d’anar a classe per concentrar-se cada divendres davant el Parlament suec en protesta 
per l’escalfament global.

Amb l’objectiu de denunciar com hem arribat a una situació d’emergència climàtica, el passat 15 de 
març els nens i nenes de l’escola van llegir un manifest,  van presentar les seves reivindicacions i van 
cantar una adaptació de la cançó Seeds of 
Freedom, del cantant Manu Chao ,amb lle-
tra dels alumnes. 

El col·legi Sant Josep de Navàs ha estat escollit per l’European Schoolnet entre 2012 escoles eTwinning 
de tota Europa per dur a terme un monitoratge de qualitat durant el 2019 i 2020. L’escola haurà de rea-
litzar qüestionaris, reunions online i trobades presencials a Brussel·les per tal de contribuir a elaborar 

https://mcyadra.com/
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El primer i el segon lloc de la 32a Olimpíada de 
Química de Catalunya han estat per a dos alum-
nes de segon de batxillerat del col·legi Sagrat Cor 
Diputació de Barcelona. Berta Bori ha guanyat el 
primer lloc; Adrià Ricarte, el segon.

A més, dels deu alumnes de l’escola que es van 
presentar a aquesta convocatòria, dos més s’hi 
han classificat entre els 21 alumnes amb millor 
puntuació de Catalunya i, per tant, també ells pas-
saran a la fase estatal: amb el número 5, Maria Pi-
farré; i amb el número 19, Jordi Torres.

“Volem felicitar de tot cor els nostres alumnes, així 
com la seva professora de Química, Carme Pujol, 
per la feina ben feta.

SAGRAT COR-DIPUTACIÓ
EL COL·LEGI SAGRAT COR DIPUTACIÓ DE BARCELONA, MILLORS 

RESULTATS DE LA 32A OLIMPÍADA DE QUÍMICA

amb l’equip directiu i més de tren-
ta persones entre alumnes, famílies 
del col·legi, PAS i professors.

“La feina no acaba aquí. La gestió 
de la qualitat ja forma part de la 
vida del nostre col·legi i volem con-
tinuar treballant per millorar cada 
dia amb esperança i il·lusió, per do-
nar als nostres alumnes i famílies el 
millor del que som i tenim, sabent 
que la clau està a seguir aprenent i 
avançant junts. Per a nosaltres és un 
gran orgull rebre el reconeixement 
extern que anem camí de l’excel·lèn-
cia educativa cercant sempre la mi-
llora continua”.

Des del passat 5 de març, el col·legi Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona ostenta el reco-
neixement d’excel·lència en gestió educativa d’Escoles Catòliques EC +500. 

Aquesta certificació està basada en el model de certificació EFQM. “Hem recorregut un llarg camí de 
la mà de la Congregació SSCC i, en particular, de la Comissió d’Educació, juntament amb els altres cinc 
col·legis Sagrados Corazones de l’Estat”, afirma la directora general del centre, Chesca Marfà. 

Aquesta última certificació +500 va implicar dos dies d’avaluació dels processos mitjançant reunions 

PADRE DAMIÁN SAGRADOS CORAZONES
EL COL·LEGI OBTÉ EL SEGELL EC +500
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A Salesians Sabadell treballen perquè els alumnes siguin autònoms tot facilitant-los les ajudes ne-
cessàries per superar els obstacles i afavorir les estratègies d’aprenentatge més idònies per construir-se 
a si mateixos i ser capaços de dissenyar el propi projecte de vida.

Dins l’oferta educativa de l’escola existeix el programa de diversificació curricular  per a l’alumnat de 3r 
i 4t de l’ESO. La finalitat és poder assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa mitjançant 
una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta i una metodologia es-

SALESIANS SABADELL
PROGRAMA DE CONEIXEMENT D’OFICIS DE L’AJUNTAMENT

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

pecífica i personalitzada.

És en aquest marc que l’escola fa temps que par-
ticipa del Programa Coneixement d’Oficis que 
ofereix l’Ajuntament en la seva secció de Treball i 
Empresa. Aquest projecte de col·laboració entre 
l’escola i el món laboral té com a objectiu definir 
l’itinerari formatiu professional dels alumnes. La 
participació en aquestes activitats és una opor-
tunitat per conèixer de forma pràctica diferents 
ocupacions, per tal d’aconseguir l’orientació 
adequada a cada itinerari personal.

Els tallers s’integren dins l’horari lectiu dels 
alumnes però en les instal·lacions de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament i sempre acompan-
yats d’un tutor de l’escola. Les especialitats que 
treballen són: fleca i pastisseria, cuina i restau-
ració, indústria 4.0, economia social i solidària, 
portafoli d’autoconeixement, metall, electricitat 
i energia solar, automoció i fusteria.

Altres vessants del programa de diversifica-
ció curricular que ofereix l’escola en les nostres 
instal·lacions són l’esport, les habilitats socials, 
la gestió domèstica i la preparació a les proves 
d’accés de CFGM. S’espera que tot plegat ajudi 
a aquests joves a retrobar-se a si mateixos amb 
una altra mirada i puguin esdevenir protagonis-
tes del seu propi aprenentatge.

https://santillana.es/
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Per cinquè any consecutiu, els carrers de Lleida 
s’han omplert d’esportistes que han recorregut la 
Cursa SED el diumenge 17 de març. Aquesta cursa 
té la característica que el 100% dels ingressos dels 
participants es destinen a projectes de cooperació 
que organitza l’ONG Solidaritat, Educació i Desen-
volupament, vinculada als Maristes. Enguany, els 
més de 9.000 € recollits es destinaran a projectes de 
Cultura de la Pau de cinc països diferents: Colòmbia, 
República Centreafricana, Haití, Paraguai i Tanzània.

Per fer possible l’esdeveniment solidari i esportiu, la 
Cursa SED compta amb un bon nombre d’empre-
ses i establiments col·laboradors que faciliten la lo-
gística de la prova. 

600 persones realitzaren la caminada i 350 runners feren els 5 km, una xifra que ha anat augmentant 
en les diferents edicions. El circuit, amb inici i final al col·legi Maristes, transità pel marge esquerre del 
riu Segre, els Camps Elisis, el pont Vell, la Rambla Ferran i Blondel. El guanyador de la 5a edició ha estat 
el jove atleta de les Borges Blanques, Roger Estradé (17:00), del Club Atlètic Xafatolls, i en la categoria 
femenina la primera a passar la meta ha estat la lleidatana Marina Paredes (21:15). Feren entrega dels 
premis Joan Segura, representant territorial a Lleida de la Secretaria General de l’Esport; Montse Pa-
rra, Regidora d’Esports de la Paeria; Toni Postius, regidor de la Paeria, i Mary Rius, directora del col·legi 
Maristes Montserrat.

SED sorgeix l’any 1992 del compromís dels Maristes amb els infants vulnerables i d’una visió esperança-
da del món. Des d’aleshores, l’entitat s’implica a fons en accions transformadores per a la construcció 
d’un món millor des de l’acció col·lectiva i el canvi individual.

MARISTES MONTSERRAT
5A CURSA SED, QUILÒMETRES SOLIDARIS

TABOR
DUES ALUMNES, RECONEGUDES EN EL PREMI SAMBORI
Martina Álvarez i Martina Vidal, de l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda, han quedat en 2a 
posició en les seves categories de Cicle Inicial i Cicle Mitjà d’Educació Primària de la 13a edició dels Sam-
bori d’Òmnium Cultural, en reconeixement a la millor narrativa escolar de la comarca.

Enguany, el certamen ha rebut 186 textos de 31 escoles participants. Els guanyadors optaran, posterior-
ment, al Premi Sambori Òmnium Catalunya 
2019.

El text de Martina Álvarez és una narració 
fantàstica que parla d’una gosseta. Pel que 
fa al de la Martina Vidal, tracta de la solidari-
tat amb els nens malalts.

Els premis Sambori els convoca Òmnium 
des del 2006 a Catalunya, Andorra i la Cata-
lunya Nord. Des del 1998, la Fundació Sam-
bori l’organitza al País Valencià. L’any passat 
hi van participar 160.000 estudiants, una xi-
fra que segons Òmnium representa ser el 
premi de narrativa escolar amb més partici-
pació d’Europa.



12

VEDRUNA CATALUNYA
ÈXIT DE LA JORNADA LIDERADA PER ALUMNES

El passat 16 de març tingué lloc al CaixaForum de Barce-
lona el primer Chromecamp, una jornada formativa pio-
nera en el format on s’han invertit els rols i els alumnes 
han fet de professors i els docents d’alumnes.

La jornada, organitzada per la xarxa d’escoles de la fun-
dació Vedruna Catalunya Educació i adreçada a mestres 
i professors de centres educatius d’arreu, volgué ser una 
manera de mostrar que són els nois i noies els vertaders 
protagonistes dels processos d’aprenentatge i que, de la 
mà de la tecnologia, poden in-
tegrar coneixement i transfor-
mar-lo. D’aquesta manera, a 
partir de quatre tipus d’activi-
tats diferents, els prop de 400 
docents inscrits pogueren 
gaudir del que els “mestres” 
els explicaven: projectes que 
anaven des de programació i 

robòtica fins a disseny i impressió 3D, passant per iniciatives de realitat aug-
mentada  o realitat virtual, entre moltes d’altres.

Els  alumnes proposaven als inscrits un itinerari que feia un recorregut per di-
ferents espais: l’espai experience, amb mostres d’ experiències , l’ espai “pitch” 
amb comunicacions orals de projectes realitzats, l’ espai auditori amb espec-
tacles STEAM i 4 aules per realitzar tallers .

Montserrat Espinalt, presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, 
i Albert Forn, director de MSchools/GSMA -entitat recentment guardonada 
per la UNESCO- foren els encarregats de realitzar l’obertura de l’acte i amb-
dós coincidiren en la necessitat d’adaptar els centres educatius al context 
social canviant, posant 
èmfasi en la necessitat 
de preparar perfils tec-
nològics i impulsar pro-
grames que incentivin la 
dimensió competencial 
dels aprenentatges.

L’acte comptà amb la 
presència de professio-
nals del món educatiu, 
així com del sector tec-
nològic, com ara el re-
presentant de Google 
Spain, Gonzalo Romero.

http://www.cruilla.cat/
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Fa ja unes setmanes va començar un nou Projecte a tota l’Educació Infantil del col·legi Claret de Valls. 
Els alumnes de la Llar d’Infants, P3, P4 i P5 s’estan endinsant en el bosc per conèixer qui hi viu, com hi 
viu, com cal cuidar-lo, què s’hi pot fer, quins perills s’hi poden trobar, quines aventures s’hi amaguen i… 
moltes coses més!  Amb aquestes dades costa poc d’imaginar que el nou projecte interdisciplinari de 
totes les classes i cursos dels més petits del centre educatiu vallenc porta per títol El Bosc.

CLARET VALLS
ELS CODIS QR AJUDEN ELS INFANTS DE P4 A CONÈIXER EL BOSC

Una de les activitats més innovadores dins 
d’aquest projecte l’han protagonitzat els nens i 
nenes de P4, que es van centrar en els animals 
que habiten el bosc amb l’objectiu de sentir-los 
i mirar de reconèixer de quin animal es tractava. 

Per això amb les tauletes que tenen a les classes 
van obrir els codis QR que estaven penjats per 
les parets del bosc particular en que s’ha con-
vertit l’edifici d’Educació Infantil. Així, en petits 
grups, van poder accedir als sons dels animals a 
través dels codis QR. En van poder endevinar al-
guns, d’altres van ser una gran sorpresa! Va ser 
molt divertit i instructiu.

Els codis QR (sigla provinent de l’anglès Quick 
Response o resposta ràpida) és un sistema per 
emmagatzemar informació en una matriu qua-
drada de punts dissenyada per ser llegida amb 
la càmera d’un telèfon intel·ligent o d’una taule-
ta tàctil. Es tracta d’un codi de barres bidimen-
sional creat per la companyia japonesa Denso 
Wave, subsidiària de Toyota el 1994. Els codis QR 
són molt comuns al Japó i, de fet, és el codi bi-
dimensional més popular en aquest país, i ha 
esdevingut també un dels codis de barres bidi-
mensionals més populars arreu del món.
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ESCOLA PÀLCAM
CELEBRADA LA 32A CURSA PÀLCAM

L’escola Pàlcam de Barcelona ha celebrat una 
nova edició -la 32a!- de la cursa escolar més im-
portant i nombrosa de Barcelona fruit de la col·la-
boració de 32 col·legis. Un gran i complex esde-
veniment esportiu amb un ampli ressò ciutadà 
on participen habitualment vora 3.400 escolars i 
que exigeix una organització, uns mitjans mate-
rials i uns recursos econòmics considerables.

L’AMPA de Pàlcam, responsable de la preparació 
i desenvolupament de la cursa, es va proposar 
enguany de superar la qualitat organitzativa, els 
nivells de participació i la transcendència pública 
de la prova, i ho va aconseguir en la celebració de 
la prova, que va tenir lloc el passat 7 d’abril, en la qual van participar 35 escoles i més de 3.700 atletes.

El 5 d’abril de 1987 va néixer la “I CURSA ATLÈTICA PÀLCAM – MEMORIAL MERCÈ PALACIN” amb la par-
ticipació de 8 escoles i 718 atletes repartits en diferents categories segons l’edat i sexe.L’experiència va 
ser tan positiva i engrescadora que es va repetir l’any següent, i l’altre, i l’altre... L’èxit d’aquesta activitat 
ha anat cada vegada a més i, any rere any, la participació ha estat més elevada, tant en nombre de par-

ticipants com en nombre d’escoles. A la passada 
edició, hi van participar prop de 3.520 represen-
tants de 35 escoles de la província de Barcelona.

Aquest gran nombre de participants, repartits en 
22 curses per categories i l’assistència de nombro-
sos familiars, fan d’aquesta cursa la principal festa 
esportiva del barri, al voltant del Recinte Modernis-
ta de Sant Pau. D’altra banda, diferents autoritats, 
com el regidor de districte, delegats i directors, 
responsables d’esports de l’Ajuntament i d’Ensen-
yament de la Generalitat, directors d’altres centres 
educatius i la Guàrdia Urbana donen ple suport 
a la diada, que ja ha esdevingut tot un clàssic no 
només al barri, sinó a la capital catalana.

En aquesta festa de la convivència esportiva tam-
poc hi falten els mitjans de comunicació, com 
Sport, Mundo Deportivo o El Periódico, per tal 
de realitzar el seguiment de la cursa. Al llarg de la 
història de la cursa, “hem d’agrair el suport de di-
ferents empreses patrocinadores i col·laboradores 
que s’han sumat al nostre esforç i que amb el seu 
ajut fan possible la realització de cada edició de la 
cursa”.

http://www.ta-tum.com
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LA SALLE MANRESA
ORGANITZA LA PRIMERA JORNADA DE DONACIÓ DE SANG
Els alumnes de 5è de Primària de La Salle Manresa van organit-
zar el passat 14 de març la primera jornada de donació de sang 
al centre. La iniciativa va sorgir a través del projecte De carn i os-
sos, que estan treballant els alumnes a l’aula per tal de conèixer 
el cos humà.

D’aquesta manera, doncs, els alumnes del centre van col·labo-
rar amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, coordinadors de 
la jornada de donació de sang. Des del centre es valora “molt 
positivament” la jornada, tant per l’aprenentatge dels alumnes 
com per la resposta rebuda per part de les famílies del centre.

COR DE MARIA - SANT JOSEP
CELEBRA EL DIA DE L’ESCOLA

El passat 22 de març, el col·legi Cor de Maria – Sant Josep de Sant 
Feliu de Guíxols va celebrar la seva  festa amb tota mena d’ac-
tivitats. Cada etapa va dur a terme la celebració d’una manera 
diferent. Els alumnes d’Educació Infantil varen fer un berenar al 
pati de l’edifici Cor de Maria, mentre que els alumnes d’Educa-
ció Primària es varen traslladar al passeig de la ciutat per gaudir 
d’un berenar i diferents jocs. D’altra banda, els més grans de l’es-
cola, els alumnes d’ESO, es varen traslladar fins a la platja de Sa 
Conca per portar a terme una divertida gimcana.
Tots plegats varen gaudir molt del dia i s’ho varen passar d’allò 
més bé.

LA SALLE GIRONA
DUES ALUMNES, BECADES PER ESTUDIAR ALS EUA O CANADÀ 
Les alumnes de 4t d’ESO de La Salle Girona, Mario-
na Suárez i Judith Greciano, han obtingut una beca 
d’estudis Amancio Ortega per estudiar 1r de Batxille-
rat en un High School del Canadà o els Estats Units.

Les dues alumnes han hagut de superar diverses fa-
ses. D’entrada, tenir com a mínim un 7 de mitjana a 
3r d’ESO i un 8 en anglès. També han fet proves d’an-
glès, escrites i orals, i entrevistes personals.

La beca inclou la preparació i la sortida del viatge, 
l’estada, la manutenció amb una família, les taxes 
d’escolarització i l’assegurança mèdica, entre d’al-
tres.

Serà a principis de setembre quan Mariona Suárez i 
Judith Greciano coneixeran els destins que els han 
assignat.
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El passat 21 de març, dia Mundial de la Poesia i la 
Síndrome de Down, l’Escola Diocesana de Navàs 
(EDN) va organitzar una jornada sobre el tracta-
ment i l’atenció que es dedica als menors que no 
participen d’una família mal anomenada tradicio-
nal. 

Durant la sessió inauguralhi van intervenir Alba 
Camps, delegada del govern a la Catalunya Cen-
tral; Jaume Casals, alcalde de Navàs, i Fina Ven-
drell, representant de titularitat de l’EDN. Tots 
tres van posar èmfasi en l’actualitat del tema: 
els Menors Estrangers No Acompanyats (MENA), 
els drets dels infants, el maltractament i abusos 
a menors… i com poden protegir-se tant a nivell 
legal com d’assistència, ja sigui a través d’entitats 
com l’ajuntament o la DGAIA o en temes tan con-
crets com l’escolarització en un centre.

Xavi Montes, coordinador tècnic del Servei d’Aten-
ció a la Infància i Adolescència del Bages, va parlar 
del sistema de protecció de menors a Catalunya, 
des de la tasca dels serveis socials locals fins als 
serveis altament especialitzats com el SAIA, que 
ell coordina. 

Va destacar la importància del treball en xarxa per 
a la protecció i cura dels infants i adolescents, xar-
xa que implica educadors, professorat, serveis so-
cials, metges, entitats de la Generalitat…

Juanma Bendala, director de la Fundació assis-
tencial Manresa, va explicar què feien, com treba-
llaven i què pretenien aconseguir per als menors 
atesos en residències, llars… La dada més rellevant 
va ser que el seu objectiu és aconseguir que els 
joves, un cop adults, no repeteixin els patrons vis-
cuts abans de ser protegits. 

Seguidament Marina Parra, treballadora social 
del servei d’acollida i primera atenció de menors 
estrangers no acompanyats Al-Amal de Cal Pons 
(gestionat per la Fundació Diagrama) va parlar del 
dia a dia amb aquests menors: alfabetització, pa-
pers, serveis mèdics…

A continuació va tenir lloc una taula rodona for-
mada per Albert Obradors i Antònia Barat (pares 
d’acollida), Joana Pujolar (que va ser adoptada 
amb pocs dies de vida), Joan Estruch (pare adop-
tant) i Sara Albareda (mare d’acollida i finalment 
adoptant) que van explicar les seves experiències 
vitals amb un denominador comú: estar contents 
i orgullosos de les decisions preses i tot el que el 

ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS (EDN)
5A JORNADA D’INTEGRACIÓ SOCIAL

procés d’acollida i/o adopció havia aportat a les se-
ves vides.

La darrera ponència va anar a càrrec de Tomàs de 
Fuenmayor, educador social que treballa en un 
dels pisos de l’Àrea de suport als joves tutelats i ex-
tutelats. 

Va explicar la finalitat d’aquest programa de su-
port als joves que, en un principi, havien d’abando-
nar els centres on estaven en fer 18 anys i queda-
ven desemparats de tot. 

Finalment, Laia Barea, actualment integradora 
social i jove que participa del programa de l’AS-
JTET, va explicar per què va acabar formant part 
d’aquest servei, la protecció que va rebre d’una fa-
mília d’acollida fins als 18 anys i com actualment té 
un seguiment, uns suports i ajuts.

“Han estat unes jornades profitoses i profundes 
en un moment on a Catalunya es preveu una arri-
bada de prop de 5000 menors no acompanyats 
en acabar el 2019 quan l’any 2016 no van arribar a 
400”.
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El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils 
ha guanyat la fase provincial del Concurs Escolar 
que organitza l’ONCE. El grup d’alumnes de 4t 
d’ESO, dirigits per la professora de música Rosa 
M. Òdena, han elaborat un vídeo musical que 
porta per lema Per mi i per tots els meus com-
panys. Idees per un esbarjo inclusiu.

Amb aquesta participació, el centre vol mos-
trar el seu suport cap a un canvi de filosofia en 
el pati i els espais d’esbarjo i convertir-los en es-
pais inclusius que en facin partícip tot l’alumnat. 
A través d’un videoclip d’un minut, l’alumnat ha 

COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER 
GUANYADORS PROVINCIALS DEL CONCURS ONCE

reflexionat i donat propostes per tal de convertir els patis en espais dinàmics, col·lectius i alegres on 
ningú quedi exclòs. Tot plegat amb la idea de contribuir a conscienciar que els patis han de ser espais 
per les relacions personals i per la convivència perquè tothom se senti part de la comunitat i reforçar 
així l’autoestima de l’alumnat.

Després d’aquesta primera posició assolida en el concurs ONCE a la demarcació de Tarragona, ara 
l’alumnat participarà en la fase autonòmica.

https://www.castellnouedicions.com/esdeveniments?oscsid=fhi6go36m8o8psgb5s15eb5gf1
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LA SALLE CONGRÉS
TINDRÀ UN FABLAB@SCHOOLS

La Salle Congrés va presentar el passat 25 de març el futur FabLab@Schools, un projecte que arriba de 
la mà de La Salle Campus Barcelona i de FabLab Barcelona.

El FabLab és un laboratori creatiu que afavoreix un entorn maker en un centre educatiu a partir d’expe-
riències d’aprenentatge actiu amb el disseny, la fabricació, el codi i la robòtica. Tal com destaca el direc-
tor de La Salle Congrés, Pere Vivancos, l’objectiu 
és “fer accessible la tecnologia a tots els alumnes, 
no només als que estudien el Batxillerat Tecnolò-
gic”.

Vivancos destaca que “amb el FabLab volem tren-
car els murs de l’escola, que els alumnes, a través 
dels seus projectes, puguin fer coses per les enti-
tats del barri i les famílies”. 

El FabLab tindrà lloc a l’antic laboratori d’electrò-
nica del centre i comptarà amb tot el material tec-
nològic necessari. Serà després de Setmana Santa 
quan el professorat del centre començarà a rebre 
la formació adient per tal que el curs vinent el pro-
jecte sigui una realitat per als alumnes.

http://www.teno.cat
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Els alumnes de 1er de Batxillerat de l’Escola Pia de Catalunya celebren, per sisè any consecutiu, la jor-
nada Fem Àgora, un espai que obre les aules de Filosofia i les porta allà on van néixer, a l’àgora pública. 
Enguany reflexionaran sobre la construcció de la pròpia personalitat a través de les xarxes socials, com 
es construeix aquesta identitat a partir del reconeixement de l’altre i el desig d’agradar. 

Els 1.295 participants, de 13 centres diferents, es barrejaran i es trobaran a les escoles de Sitges, Cale-
lla, Nostra Senyora (Barcelona) i Sabadell. Durant la jornada, els i les alumnes es dividiran en grups 
i, acompanyats d’un professor o professora es distribuiran per espais públics de la ciutat. A partir de 

ESCOLA PIA CATALUNYA
DEBAT SOBRE LA PERSONALITAT A LES XARXES SOCIALS

Un grup d’alumnes de La Salle Barceloneta 
rebien el passat 14 de març el primer premi al 
millor anunci d’empresa simulada amb la seva 
empresa VelocityCar SLS. Els alumnes, que 
cursen el Cicle Formatiu de Gestió Adminis-
trativa i d’Activitats Comercials, van participar 
en la trobada, que va tenir lloc a l’Institut Joan 
Brossa de Barcelona, amb 14 centres més. Du-
rant la cita, cada grup d’alumnes va poder pre-
sentar i promocionar la seva empresa simula-
da i van gaudir d’una jornada de workcenter.

LA SALLE BARCELONETA
GUANYA UN PREMI AMB UNA EMPRESA SIMULADA

la creació d’un perfil d’Instagram, l’alumnat farà diferents 
activitats sobre com les interaccions que es fan a les xarxes 
socials construeixen la pròpia personalitat i defineixen la 
identitat dels altres. Aquestes reflexions giraran al voltant 
de preguntes com A què hem d’estar disposats per rebre 
més likes?; Si no rebem likes, existim?; Quin valor donem 
a l’estètica amb la configuració de la nostra identitat? o 
Quin paper prenc jo en la configuració de la identitat de 
l’altre/a?

En paraules d’Alfred Aguilar, professor de Filosofia de l’Es-
cola Pia de Sitges i un dels coordinadors de la trobada, “en 
la construcció de la identitat personal, l’opinió dels altres 
és clau. Les nostres vides han adquirit una dimensió molt 
àmplia, sovint imprevisible, on ens mostrem públicament i 
rebem l’acceptació i el reconeixement immediat, simbòli-
cament els likes”.

Fem Àgora va néixer de la petició de l’alumnat, que van 
recollir els professors de Filosofia, demanant un espai de 
trobada conjunta on conèixer i debatre qüestions filosòfi-
ques. En edicions anteriors han tractat temes com el pos-
thumanisme i la relació entre humans i robots, la demo-
cràcia, la connexió/desconnexió o el transgènere.
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PUREZA DE MARIA SANT CUGAT DEL VALLÈS
L’ESCOLA CELEBRA EL 1R ENGLISH DAY

El passat 25 de març, el departament de llen-
gües estrangeres del col·legi Pureza de María 
de Sant Cugat va organitzar la primera edició 
de l’English day amb l’objectiu de promoure 
l’ús i l’aprenentatge intensiu i pràctic d’aquesta 
llengua.

Es va dur a terme Quizzlet (Anglicisms) – Wri-
te a story using anglicisms – Kahoot – Theatre 
(What if? / Time Apart) – Activities on the thea-
tre play – Handcrafts (London Bus, Royal Crown, 
lovely pets) – Lunch: (soup; sausages with mas-
hed potatoes; ice cream) – Normal class, but in 
English – English Sports day (netball, spoons 
race, rugby…)

Durant tota la diada es van combinar activitats 
lúdiques i educatives on la convivència entre 
alumnes i l’acostament a la cultura anglosaxo-
na van ser les protagonistes.

SANTA TERESA DE LISIEUX
SCHOLAS CIUTADANIA

Un grup de 20 alumnes de 3r d’ESO del col·legi 
Santa Teresa de Lisieux de Barcelona ha pogut 
participar durant una setmana del passat mes 
de març en el projecte Scholas Ciutadania, que 
cerca generar un canvi paradigmàtic en l’edu-
cació a través de la integració de les comuni-
tats educatives. 

L’alumnat ha realitzat activitats participatives i 
ha col·laborat amb altres escoles en el disseny 
de l’aula global. Les propostes d’inclusió i edu-
cació en valors acordades durant el projecte es 
portaran a terme les properes setmanes.

“Scholas m’ha donat l’oportunitat de relacio-
nar-me amb gent que mai hauria imaginat 
que pogués conèixer”, ha declarat l’alumne Fe-
rran Arqué.
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MONTSERRAT DE PARETS DEL VALLÈS
PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

El passat 21 de març, el col·legi Nostra Senyora de 
Montserrat de Parets del Vallès va ser proclamat 
guanyador del Premi Excel·lència Educativa 2019 a la 
Millor Innovació en Centre de Formació Concertada. 
Aquest premi va ser entregat a l’Ateneu de Madrid. 

“Ha estat per a nosaltres un honor veure recompen-
sada la tasca dels nostres educadors que, dia a dia, 
han sabut donar el millor de si mateixos en l’educa-
ció dels alumnes”.

”És un èxit també per a Parets del Vallés, per a les 
Escoles Cristianes de Catalunya, per a l’escola con-
certada, per a les escoles concertades de dues línies, 
que sembla que no són rellevants, però que fan una 
gran innovació pedagògica”. Un èxit, sobretot, en fa-
vor dels nostres alumnes i les seves famílies, tot se-
guint el lema del nostre centre, Growing Together.

El passat 8 de març, l’escola Pare Manyanet-Les 
Corts de Barcelona va rebre la visita del filòsof Ro-
bert Swartz, qui durant tot el dia va observar les 
classes i com es duen a terme les destreses de pen-
sament o, més ben dit, com s’ensenya a pensar 
amb destresa als alumnes.

Robert Swartz és filòsof i va ser professor de la Uni-
versitat de Massachusetts a Boston. Des dels 
anys 70 investiga com es pot ensenyar a pensar als 
alumnes i és el creador del TBL (Thinking Based 
Learning, Aprenentatge basat en el pensament). 
A Espanya és el director del Centre per l’Ensen-
yament del Pensament (CTT, Center for Teaching 
Thinking), una organització educativa que ofereix 
programes i recursos a les escoles que volen tre-
ballar en relació amb aquest tema. Actualment és 
una de les personalitats amb més influència en 

PARE MANYANET-LES CORTS
VISITA DE ROBERT SWARTZ

l’àmbit de l’educació i els seus ensenyaments compten amb un gran reconeixement i han arribat 
arreu del món.

“A la nostra escola ja fa uns anys que treballem seguint el seu mètode aplicant destreses i rutines 
de pensament per tal que els alumnes siguin persones més crítiques i creatives i puguin analitzar 
amb claredat l’entorn. Per tant, la visita de Robert Swartz i l’observació de com apliquem alguna de 
les seves destreses de pensament ha estat un pas més per tal de seguir treballant de manera que 
l’alumne sigui el centre d’atenció del propi procés d’aprenentatge”.
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El passat 8 de març, La Salle Mo-
llerussa va celebrar la primera 
edició del Mobile Film Fest, un 
concurs de curtmetratges amb 
la iniciativa de promoure la cul-
tura audiovisual entre els joves 
d’ESO, Batxillerat i Cicles Forma-
tius del centre. Els participants 
havien d’enregistrar un curt de 3 
minuts com a màxim i de temà-
tica lliure per tal de poder com-
petir en les diferents categories.

LA SALLE MOLLERUSSA
CELEBRA EL 1R MOBILE FILM FEST

Els guanyadors van ser:
-- Millor Curt: 2 entrades dobles a Port Aventura pel curt Injustícia amagada, de Marina Martí i Pol 
Aguilera.
 -- Millor Muntatge: sopar per a tots el grup al restaurant Eat the World pel curt Alison&Maddison, de 
Júlia Tornero, Ariadna Gil, Joan Orteu, Leila Ramdan i Sabrina Szennyes.

 -- Millor Guió: polseres activitat pel curt Els Lladres, de Lluís Armengol, Andrés Conejo, Marina Malavé, 
Ana Maria Quiroga, Joan Meda i Arià Gassió.
 -- Millor Interpretació: polseres activitat pel curt Violència de gènere, de Laila Mamoun, Mariam Baha, 
Nisrin Bennamar i Marta Moyà.
Des del centre valoren la iniciativa molt positivament i es mostren “molt satisfets”, de la resposta rebu-
da per part de l’alumnat. El Mobile Film Fest comptarà amb una segona edició, que tindrà lloc el curs 
vinent.

LA SALLE SANT CELONI
UN ALUMNE, PREMIAT AL CONCURS BBVA DE DIBUIX ESCOLAR

L’alumne de 5è de primària de La Salle Sant Celoni, 
Omar Drammeh, ha estat un dels guanyadors de 
la 38a edició del concurs BBVA de dibuix escolar,  
que té com a objectiu estimular la creativitat dels 
escolars en la faceta del dibuix a través de la lec-
tura de diferents contes relacionats amb les emo-
cions.

Enguany, Sis contes de vida és el títol que recull 
les sis històries que han ajudat els alumnes a re-
flexionar, compartir i entendre diversos moments 
de la vida.

Els dibuixos guanyadors il·lustraran els sis con-
tes que es publicaran properament. En aquest 
cas, el conte Vitralls comptarà amb la il·lustració 
de l’alumne de l’escola La Salle Sant Celoni, Omar 
Drammeh, per la qual cosa el centre el felicita i l’en-
coratja a seguir dibuixant. “Enhorabona, Omar!”.
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LA SALLE GIRONA
L’ALUMNE MARTÍ FERRER, 2N PREMI SAMBORI ÒMNIUM

L’alumne de 1r ESO de La Salle Girona, Martí Ferrer, ha guanyat el 2n premi de la 13a edició del premi 
Sambori Òmnium en la categoria 1r Cicle d’ESO.

El premi escolar de narrativa Sambori té com a objectiu promoure l’ús literari del català a les escoles i 

instituts del Principat, la Franja, Andorra i la Ca-
talunya Nord.

El passat mes de març, les diferents demarca-
cions van celebrar el concurs. El 27 de març, 
exactament, el teatre municipal de Girona aco-
llia l’acte de lliurament dels premis de la demar-
cació. Martí Ferrer obtenia el segon premi per la 
seva narració Fuga en sí major.

FUNDACIÓ EDUCATIVA LA MERCÈ (FEM)
PRESENTACIÓ DEL MODEL PEDAGÒGIC

Els passats dies 7 i 27 de març es varen fer les 
presentacions del Model Pedagògic de les es-
coles de la Fundació Educativa la Mercè (La 
Mercè de Martorell i Mare de Déu de la Mercè 
de Sant Feliu de Llobregat.)

Aquest nou model pedagògic ha estat elabo-
rat per un equip de mestres i professors de la 
Fundació Educativa la Mercè (FEM), juntament 
amb professors i experts de Blanquerna-Uni-
versitat Ramon Llull (URL) per donar una res-
posta reflexiva, participativa, fonamentada i 
innovadora als nous reptes educatius que pre-
senta la societat del segle XXI.

El conductor i ponent dels actes va ser l’escriptor, formador i conferenciant Juanjo Fernández, que 
amb els seus dibuixos, i de forma amena, va introduir alguns dels reptes de l’ensenyament d’avui dia.

A continuació, la directora general de la Fundació, Magda Pujol; la Directora Pedagògica de La Mercè 
Martorell, Montse Font; el Director Pedagògic de Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat, 
Vicente Escobedo, i la sotsdirectora, Montse Serrano, van dibuixar els eixos d’actuació d’aquest nou 
model .

A Martorell, el fi de festa va anar a càrrec de la coral infantil Ars Nova, dirigida per Xavi Pagès. A Sant 
Feliu de Llobregat Dani Jiménez, físic i divulgador científic (Dinàmiks-TV3) va destacar la importància 
de desvetllar la curiositat per la ciència en els nens i nenes. Van cloure l’acte alumnes de l’escola inter-
pretant una cançó de Joan Dausà.

A aquests actes hi han assistit representants de l’Administració, de la FECC, els col·laboradors de Blan-
querna i el seu coordinador, el Dr. Jordi Longàs, representants del Bisbat, patrons de la FEM, directors 
de les altres escoles de les poblacions, presidents i membres de les AMPA, responsables d’empreses 
d’extraescolars, editorials, altres col·laboradors així com el professorat, personal d’administració serveis, 
alumnes i famílies.
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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
http://www.teno.cat
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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/

