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VIDA
a les
ESCOLES

El dia a dia dels nostres centres i institucions Juny 2019 | Núm. 06

“ÉS MOLT NOBLE CUIDAR LA CREACIÓ AMB PETITES ACCIONS, I ÉS MERAVE-

LLÓS QUE L’EDUCACIÓ SIGUI CAPAÇ DE 

MOTIVAR-LES FINS CONFORMAR UN ESTIL DE VIDA”

                                                                                                                  Papa Francesc
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“Tenim una responsabilitat, un deure, un com-
promís. Cada infant només té una infància i una 
adolescència”. Així parlava Xavier Alacid durant 
la presentació del llibre Trencar el silenci: deu 
rostres, deu veus (Editorial Claret), escrit pels pe-
riodistes Jordi Martínez i Imma Amadeo, que 
es va presentar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 
Lleida el passat 29 d’abril.

Xavier Alacid és educador i una de les deu per-
sones entrevistades al llibre, cadascuna de les 
quals ofereix un punt de vista molt propi i molt 
personal de la tasca que es fa dins de la institu-
ció marista per prevenir l’abús sexual i per ac-
tuar amb contundència per defensar els drets 
dels infants. Alacid va poder explicar la política 
de protecció a les obres educatives maristes i la 
manera com treballen els educadors a escoles i 
obres socials, uns aspectes que reflecteix també 
en el capítol del llibre del qual és protagonista.

El llibre Trencar el silenci: deu rostres, deu veus 
és un projecte nascut a la Província L’Hermitage 
i dona veu a diferents persones de la província i 
de fora. 

Llorenç Claramunt, membre de l’Equip de Pro-
tecció a la Infància de Maristes Catalunya i director 
de la Fundació Champagnat-Maristes Catalunya, 
va explicar que a la província ja hi ha unes 200 
persones formades o que s’estan formant en pro-
tecció a l’infant amb un programa que ofereixen 
conjuntament la Universitat Cardenal Cisneros 
i la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma, 
també en atenció a les víctimes: “Conèixer, sentir 
els testimonis de les víctimes fa molt de mal. I és 
quan escoltes, que aprens certes coses”.

Jordi Martínez, un dels autors, va afirmar que el 
llibre és necessari perquè “representa passar del 
blanc i negre al color. Perquè dona una visió del 
que s’està fent ara i no només de mirar al passat. 
I perquè no es pot analitzar la realitat de fa anys 
amb ulls d’avui”.  Per la seva part, la coautora del 
llibre i responsable del departament de comu-
nicació i premsa de Maristes Catalunya, Imma 
Amadeo, va afirmar que “en aquestes pàgines hi 
ha dolor i un passat que ens ha permès créixer, 
però també hi ha molta esperança, sobretot en 

MARISTES CATALUNYA
PRESENTAT A LLEIDA ‘TRENCAR EL SILENCI: DEU ROSTRES, DEU VEUS’

la feina que fan milers de persones a tot el món i 
que treballen dins de la institució marista per la 
defensa dels drets dels infants”.

Entre el públic, amb membres de la comunitat 
de germans de Lleida, mestres, orientadors del 
col·legi Maristes Montserrat, entitats i institu-
cions, hi havia el bisbe de Lleida, Salvador Gi-
ménez Valls, i el bisbe de la Seu d’urgell, Joan 
Enric Vives. Aquest últim, en el torn de paraula, 
va assegurar que “els bisbes hem vingut a estar al 
costat de les persones que sou a les escoles, per-
què es percep que estimeu allò que feu, i el llibre 
que heu fet segur que serà bo”.
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L’alumna de 2n de Batxillerat del col·legi La Salle 
Reus, Lídia Bofarull, ha estat la primera classifi-
cada de la prova local de l’11a Olimpíada d’Econo-
mia, que organitza la Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

La prova local es va realitzar el passat 29 d’abril 
i s’hi van presentar 154 estudiants de 35 centres 
de secundària de la província de Tarragona. En 
90 minuts, els estudiants van haver de contesta 
preguntes tipus test sobre el temari, resoldre un 
exercici de comptabilitat i un exercici d’inversions 
i, finalment, realitzar un comentari de text.

Tots aquests coneixements s’han treballat durant 
el curs a l’assignatura Economia de l’Empres. 
L’acte de lliurament de premis es farà durant l’ac-
te d’inauguració del nou curs de la Facultat.

La Lídia comenta que es va preparar la prova 
amb ganes, però que va arribar un moment que 
va deixar d’estudiar perquè creia que no guan-
yaria. Quan la van trucar no s’ho creia i li va fer 
molta il·lusió. No s’esperava quedar entre les tres 
primeres, ja que les proves que havia fet dels cur-
sos anteriors no li semblaven gens fàcils. Des del 
centre volen agrair la participació d’altres estu-
diants, especialment de la Clàudia Anaya, que va 
quedar en quart lloc. La Salle Reus va ser el segon 
centre amb més qualificació mitjana, darrere de 
l’IES Antoni Martí i Franquès.

Ara, Lídia Bofarull, juntament amb Alba Martín i 
Laura Díaz, segona i tercera classificades, repre-
sentaran la Facultat d’Economia i Empresa de la 
URV a la Fase Nacional que se celebrarà a la Fa-
cultad de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat Complutense de Madrid del 25 
al 27 de juny.

“La Lídia començarà a preparar la prova de Ma-
drid amb il·lusió després de la selectivitat. Hi anirà 
per totes, sent conscient que a Madrid hi haurà 
més nivell, ja que tots els participants ja han estat 
seleccionats prèviament”. Els cinc primers classi-
ficats a la Fase Nacional representaran la segona 
edició de la Fase Internacional de les Olimpíades 
d’Economia, que tindran lloc del 23 de juliol a l’1 
d’agost a Sant Petersburg (Rússia).

   LA SALLE REUS 
 ALUMNA CLASSIFICADA A L’11A OLIMPÍADA D’ECONOMIA DE LA URV
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“Marcel·lí volia potenciar els valors de l’Evangeli a tra-
vés de la Bona Mare”. Aquestes paraules van donar 
la benvinguda als pelegrins maristes que, arribats 
el passat mes de maig a la basílica de Montserrat 
després de caminar hores, celebraven els valors de 
l’Evangeli en el mes de Maria.

Com va recordar el mossèn en l’homilia, “no heu de 
marxar sense recordar tres paraules clau: Maria, Je-
sús i Pasqua. Maria en actitud de braços oberts; Je-
sús, somrient; i la Pasqua, simbolitzada amb el ciri, 
llum que ens indica que Crist és viu”.

Al pelegrinatge marista 2019 hi han participat cen-
tenars de persones arribades de diversos punts de 
Catalunya: Girona, Lleida, Barcelona, Malgrat de Mar, 
Igualada, Badalona, Mataró, Rubí… Junts i amb un 
mateix objectiu. En arribar a dalt, després d’hores de 
camí, els pelegrins han estat rebuts amb fruita, be-
guda i dolços.

L’Equip de Pastoral vehicula i organitza el pelegrinat-

El passat mes de maig, sis alumnes de 4t d’ESO 
del col·legi Claret de Barcelona van participar a la 
segona fase del repte Big Data 2019 per analitzar 
el conjunt de dades, procediments i aplicacions in-
formàtiques que poden ajudar a prendre decisions 
encertades en negocis estratègics, empreses o ins-
titucions.

Les alumnes van participar en el repte d’enguany: 
resoldre el problema de la contaminació. La pro-
posta consistia a escollir una de les tres principals 
ciutats espanyoles (Barcelona, Madrid i València) i 
analitzar les dades facilitades per resoldre i propo-
sar una millora a la problemàtica ambiental. Final-
ment van presentar un projecte davant els com-
panys i cinc jutges. 

COL·LEGI CLARET DE BARCELONA 
REPTE BIG DATA

MARISTES CATALUNYA
PELEGRINATGE A MONTSERRAT: FEM CAMÍ PLEGATS! 

ge marista des de la implicació dels moviments juvenils (Fajmacor i CMS), els equips de pastoral locals, 
obres socials i la col·laboració de les associacions de pares i mares de les escoles.

El pelegrinatge, que es fa cada any al mes de maig, evoca el sentit de fer camí plegats com a Institució. 
Es tracta d’un acte que permet unir en un mateix moment, en una mateixa direcció i en el mateix espai, 
persones vinculades a totes les realitats maristes de Catalunya.
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LA SALLE REUS
ACCÈSSIT PER AL VIOLÍ AMB CORDES QUE VIBREN PER SIMPATIA

Anna Clivillé, alumna de 2n de Batxillerat de La 
Salle Reus, ha obtingut un accèssit en la II edició 
dels premis Millor Treball de Recerca, que atorga 
el Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona.

El seu treball d’investigació, titulat El violí sim-
pàtic, tutoritzat per la professora Roser Escofet, 
ha consistit en l’elaboració d’un prototip de violí 
amb cordes que vibren per simpatia (és a dir, que 
sonen sense ser tocades) i un ampli i exhaustiu 
anàlisi dels aspectes físics de la música creada 
amb aquest instrument. 

Ha reunit així, en un sol treball, la seva passió 
per la música i la física, tot aconseguint una “ex-
cel·lent mostra del seu talent en ambdues disci-
plines”.

VEDRUNA EDUCACIÓ
WEB AMB RECURSOS I ORIENTACIONS DE LA PSICOPEDAGOGIA

Els departaments i grups de tre-
ball d’orientació i psicopedagogia 
de la xarxa de centres de Vedruna 
Catalunya Educació han impulsat 
una nova iniciativa amb la finali-
tat de convidar a la reflexió i orien-
tar educadores i educadors.

Neix d’aquesta manera el nou 
portal  Vedruna Catalunya Psico-
pedagogia, un espai web amb re-
cursos i assessorament per a mes-
tres, professors, famílies i públic 
general on es troben reflexions a 
l’entorn de temes vinculats al des-
envolupament de l’infant i jove.

S’hi poden llegir articles i publicacions  que aborden des de l’assetjament escolar fins a l’educació emo-
cional o la neurologia i neurodidàctica, entre d’altres. Internet, Xarxes Socials, Videojocs o transtorns 
recorrents en el procés d’aprenentatge dels alumnes són també àmbits del nou portal.

Així es vol acompanyar la comunitat educativa vers un millor coneixement del desenvolupament sa i 
integral del nen/a. El portal també ofereix informació del conveni de col·laboració i investigació que la 
xarxa d’escoles té amb  l’Hospital Sant Joan de Déu amb l’objectiu de crear eines d’orientació diagnòs-
tica dels principals trastorns d’aprenentatge escolars.

Amb tot, és una manera més de crear comunitat, de visibilitzar eines i recursos i oferir assessorament a 
tots els qui d’una manera o altra intervenen en processos educatius.

A l’acte de lliurament dels premis hi van participar el president de la Diputació de Tarragona, Jo-
sep Poblet; la rectoressa de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Maria José Figueras; el president de 
Mútua d’Enginyers, Josep Munt, i el president del Col·legi d’Enginyers Industrials, Fernando Torres.
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SALESIANS SABADELL
PARTICIPA A LA TROBADA DE CORALS INFANTILS
Des de l’escola Salesians Sabadell es potencia 
el Cant Coral “perquè amb la música es creen 
hàbits, s’educa en valors, es treballa la imagi-
nació, l’expressió i la representació i es fomen-
ta el treball en equip”.

Enguany les formacions vocals de 3r i 5è de 
primària han participat a la Trobada de Corals 
Infantils per l’Aplec de la Salut i, juntament 
amb altres corals de la ciutat, han presentat 
al Teatre La Faràndula un programa on els pe-
tits han interpretat L’ànec Frederic, de Dani 
Coma, i els mitjans i grans Un món de Fanta-
sia, recull de pel·lícules Disney. A més a més, la 
professora de Cant Coral, Maria del Mar Lara, 
ha format part de l’equip que ha dirigit el con-
junt de formacions vocals de la Trobada.

Educar la creativitat requereix un projecte compartit i aquesta Trobada ha estat una oportunitat per 
consolidar lligams amb altres entitats de Sabadell.
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LA SALLE CATALUNYA 
COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL TRASPÀS DEL FUNDADOR

La Salle continua amb els esdeveniments programats per commemorar el tricentenari del traspàs de 
Sant Joan Baptista de La Salle, fundador dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle), amb un acte 
públic simultani i diferent en diversos punts de l’Estat.

A Catalunya, els centres de Barcelona es reuniran a l’Arc de Triomf en una cita que comptarà amb am-
bientació musical i altres activitats per als més 
petits. A Santa Coloma de Farners s’ha pre-
parat un lipdub des de l’escola fins a la plaça 
principal del municipi; a Figueres i Girona es 
farà una cantada a la Rambla de la ciutat i al 
Parc del Migdia, respectivament; a Sant Celo-
ni i Manlleu, els alumnes participaran en una 
gimcana per tot el poble; a Premià de Mar s’ha 
organitzat el Tapasalle, un concurs de tapes, i 
un musical; a Mollerussa i La Seu d’Urgell, els 
alumnes aniran a la plaça de l’Ajuntament, i a 
Reus aniran fins a la plaça principal.

La Salle Tarragona i La Salle Torreforta reco-
rreran conjuntament els principals carrers ta-
rragonins. També a Tarragona, La Salle Tic-Tac 
farà una composició amb estrelles que repre-
sentaran els 300 anys de la Institució. D’altra 
banda, a Cassà de la Selva hi haurà un acte a 
la plaça principal amb cors i un lipdub. A Pala-
mós faran un gran mural, jocs i balls a la platja 
i al passeig del poble. A Manresa, Montcada 
i la Fundació Vidal i Barraquer de Cambrils 
també recorreran els principals carrers de les 
seves  ciutats fent diverses activitats.

El Campus Universitari també commemorarà 
l’efemèride amb la inauguració d’una escultu-
ra del fundador. Un acte que comptarà amb la 
participació del cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona.
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SALESIANS ROCAFORT
RECONEIXEMENT AL PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA 2019

El passat 6 de maig, el Comissionat d’Educació, In-
fància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, va presi-
dir, acompanyat de Jordi Matas (conseller del Dis-
tricte Eixample), l’acte de reconeixement al projecte 
d’innovació educativa 2019 pel projecte Presents, 
que ha estat desenvolupat de manera conjunta pel 
CAP Manso i l’escola dels Salesians de Rocafort de 
Barcelona.

El projecte posa en contacte un grup d’avis/àvies i 
d’adolescents (on cada parella d’adolescents té un 
avi/àvia assignat a qui tutoritza) en una trobada set-
manal de dues hores en què hi ha una franja d’acti-
vitat física que realitzen els avis, guiats pels alumnes, 
i una altra de tallers intergeneracionals de diferent 
índole, que pretenen ser un punt de trobada en-
tre dues generacions aparentment molt distants 
però amb molts punts en comú. En aquests tallers 
s’aprofundeix en les relacions entre avis/àvies i ado-
lescents tot jugant a jocs de taula, escoltant xerra-
des de diferents ponents, explicant-se experiències 
de vida d’uns i altres, celebrant Sant Jordi o conver-
sant sobre la malaltia i la mort. Més enllà d’aques-
ta estona, uns i altres mantenen contacte fora de 
l’horari escolar ja sigui trucant-se, escrivint-se per 
whatsapp o trobant-se per a berenar junts.

En un acte realitzat a la sala del Consolat de Mar de 
l’Ajuntament de Barcelona, Miquel Àngel Essomba 
va posar de relleu que dues institucions d’àmbits 
aparentment diferents i independents es trobin per 
desenvolupar un projecte educatiu, sanitari i social 
que reverteix en el barri de Sant Antoni de manera 

tan potent i directa en dos dels sectors més fràgi-
ls. El Comissionat va felicitar el fet d’haver estat ca-
paços de generar una “relació improbable” (entre 
sanitat i educació) que permet dibuixar un món i 
un barri més social, compromès i saludable.

Per la seva banda, la Dra. Ylenia Garcia, directora 
de l’EAP Sant Antoni del CAP Manso, va presentar 
els beneficis que aportava aquest projecte a la gent 
gran participant. L’objectiu del programa, pel que fa 
referència als avis, és aconseguir reduir el seu nivell 
de sedentarisme (amb les activitats que se’ls propo-
sa per fer a casa) i de soledat (tant per l’acompan-
yament d’un nou “net” com per crear nous vincles 
amb els altres avis més enllà de l’horari del projecte) 
entenent que això revertirà en una millora de la seva 
qualitat de vida.

Jordi Barberan, director de l’escola Salesians Ro-
cafort i dinamitzador d’un dels grups del projecte, 
va destacar la màgia que es genera en aquell petit 
espai entre avis/àvies i adolescents, la tendresa dels 
adolescents cap als “seus” nous avis, el compromís 
que assumeixen els nois i noies com a tutors en un 
rol actiu i de responsabilitat diferent al que sovint 
estan exposats i la inclusivitat total d’una activitat 
amb molts beneficis educatius i emocionals per a 
ells. També va exposar que Presents es va crear per 
poder ser replicat arreu del territori català i va de-
manar suport real institucional pel projecte tant pel 
que fa a la seva difusió com als elements que calen 
per al seu desenvolupament.

Finalment, Barberan va fer una menció molt espe-
cial d’agraïment profund a totes les persones que 
han col·laborat fins el moment en el projecte tant 
des del CAP com des de l’escola, fent possible que 
una idea inicial molt somiadora acabi sent una reali-
tat que omple de felicitat a tots els implicats.

L’acte es va cloure amb l’entrega d’un diploma acre-
ditatiu del reconeixement que es feia i una foto de 
família.

El projecte, a partir d’aquesta fase embrionària ini-
cial, s’està donant a conèixer a altres centres per tal 
que a curt termini sigui àmpliament estès i la seva 
incidència abraci bona part del territori.

Podeu veure més informació sobre el projecte als 
següents enllaços:

Vídeos: Betevé – Salesians Rocafort- Youtube

Notícies: Ajuntament de Barcelona – El Periódico de 
Catalunya – La Vanguardia – Atenció primària Bar-
celona – Institut català de la salut
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El col·legi Sant Josep de Navàs ha estat guardo-
nat amb premi europeu Special European Prize 
pel projecte EWWR Sustainable Art Alphabet 
en la 10a edició de la European Week of Waste 
Reduction. L’acció forma part del projecte eTwin-
ning We Are Art, en què sis escoles de França, 
Itàlia, Grècia, Finlàndia, Països Baixos i Catalunya 
en formen part.

EWWR Sustainable Art Alphabet és un alfabet 
interactiu fet amb lletres artístiques i missatges 
relacionats amb la sostenibilitat i la reducció de 
residus. El principal objectiu del projecte és eng-
lobar l’art, la sostenibilitat, la capacitat comuni-
cativa i la tecnologia per tal d’escampar el mis-
satge arreu d’Europa.

La European Week of Waste Reduction organit-
za cada any la cerimònia de premis i reconeix 
les accions més rellevants relacionades amb la 
prevenció i reducció de residus durant l’any a 
Europa. Enguany s’hi van presentar unes 14.400 
accions d’arreu de la Unió. La cerimònia va ser 
inaugurada per membres de la Comissió Euro-
pea, el Comitè Europeu de les Regions i la CEO 
de “zero waste” a Escòcia.

També es va endur el premi Public administra-
tions l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

SANT JOSEP DE NAVÀS
PREMI ESPECIAL EUROPEU 

APRENDIENDO... ¡SIN LIBROS!
Ayudamos a ahorrar educando

Contenidos adaptados,
al momento

Ahorro en el
material didáctico

Mejora de la
calidad

educativa

Impresión ecológica.
Material 100%
aprovechable

€

AHORA CON COMCOLOR 
ES POSIBLE...

www.risoiberica.es
marketing@risoiberica.es

T. 902 354 107

ALTA VELOCIDAD Y FIABILIDAD

VERSATILIDAD DE FORMATOS

EL COSTE DE IMPRESIÓN
A COLOR MÁS BAJO
DEL MERCADO

CentrosEducativos
Innovadores
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SAGRAT COR DE SARRIÀ
DISSENYA PÀGINES WEB PER A ENTITATS SENSE RECURSOS

SANT JOSEP DE NAVÀS
CLOENDA DEL PROJECTE ERASMUS A BERLÍN

Tretze  alumnes de sisè de primària del col·legi Sant Josep de Navàs han gaudit d’una setmana d’inter-
canvi cultural amb companys d’Itàlia, Gal·les, Grècia, Alemanya i Àustria. L’experiència ha permès de 
consolidar els objectius del projecte d’emprenedoria: crear una cooperativa a Navàs (curs 2016-17), reali-
zar un mercat medieval a Gemona, Itàlia ( curs 2017-18) i fer un donatiu dels beneficis obtinguts a l’ ONG  
WWF (World Wild Foundation) a Berlin, Alemanya. 

També ha permès de promocionar el patrimoni cultural dels castells de cadascun dels països partici-
pants mitjançant el disseny artístic d’unes postals dels sis castells de cada país mitjançant un treball 
cooperatiu i transnacional i, finalment, potenciar la competència lingüística i comunicativa de l’anglès 
com a llengua vehicular, el treball en equip, la creativitat artística, la solidaritat i el sentit d’identitat eu-
ropea.

“The school gave us an opportunity to become more valuable people and connect with other partners 
from other countries. It’s a great experience I enjoyed a lot. Thank you for this incredible opportunity!”, 
declara Gal·la, estudiant del col·legi. “A nice experience not only to improve our English but also to learn 
words of other languages”, hi afegeix la seva companya Laura.

Els alumnes de Cicles Formatius de 2n de de Ges-
tió Administrativa del col·legi Sagrat Cor de Sarrià 
de Barcelona presentaren el passat 22 de maig un 
projecte consistent en la creació de pàgines web 
gratuïtes per a cinc entitats sense recursos tècnics 
ni econòmics.

El projecte, que forma part de l’assignatura Eines 
d’Internet a l’empresa, es realitzava els cursos ante-
riors amb entitats fictícies, però enguany ha fet un 
salt amb entitats reals; enguany, el Casal Mossèn 
Lluís Vidal, el Casal Verge de Gràcia, la Companyia 
de teatre la Bambolina Negra i l’Orfeó Sarrianenc.

Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, que  ha ajudat a po-
sar en contacte les diferents entitats que participen amb l’escola. El  projecte que aquest any s’inaugura 
espera tenir bona acceptació per seguir creixent els cursos següents.
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LA SALLE MOLLERUSSA I BARCELONETA
PREMIADES A LA FINAL D’EMPRENEDORIA DE LA FP

Dos grups d’alumnes de Cicles Formatius de La Salle, un de La Salle Mollerussa i l’altre de La Salle 
Barceloneta, rebien un premi el passat 7 de maig en la 7a Mostra de Projectes Emprenedors de l’FP 
a Catalunya, un acte organitzat pel Departament d’Educació que va tenir lloc al Citlab de Cornellà de 
Llobregat.

Tots els grups d’FP que el curs passat van guan-
yar un premi en concursos d’emprenedoria a Ca-
talunya hi van poder presentar els seus projectes. 

En aquest cas, La Salle Mollerussa rebia el 2n 
premi a la Millor idea amb Saven Elèctric S.L., un 
projecte desenvolupat pels alumnes del Grau 
Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 
Adrian Alemán, Emma Gaya, Raül Ibarra i Ri-
card Moreno i que analitza instal·lacions elèc-
triques i aporta solucions per reduir l’impacte 
ambiental i generar estalvi energètic i econòmic 
immediat.

Per la seva banda, La Salle Barceloneta rebia el 
premi al Millor projecte col·laboratiu amb el pro-
jecte Yabloko, una aplicació per al mòbil que 
permet saber la caducitat dels aliments. El pro-
jecte l’han desenvolupat els alumnes dels Cicles 
de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes, Electromecànica de vehicles automòbi-
ls, i de Vídeo, Discjòquei i So, Àngel Martín, Iván 
Konstantinov, Jordi Domènech, Xènia Lladó i 
Arnau Bardina.
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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes corazonis-
tas de Barcelona (AMPA) va organitzar el passat 4 
de maig l’edició número 33 del Critèrium esportiu, 
un dia de festa i sana competició molt esperat pels 
participants.

El sol i una agradable temperatura per a la pràcti-
ca de l’esport van acompanyar els joves i els pares i 
mares corazonistas que van acudir a l’estadi d’atle-
tisme de les instal·lacions esportives de la Universi-
tat de Barcelona (UB), que va acollir un any més la 
competició.

L’estadi va ser testimoni de la dedicació i l’esforç 
que deixen aquest dia els més de 360   atletes con-
gregats en una activitat d’exhibició i amb un mar-
cat objectiu familiar.

Els més petits van fer gala de la seva velocitat en els 
40 metres llisos i la seva potència en el llançament 
de pes. Els atletes de Primària van desafiar el cronò-
metre ampliant a 60 metres llisos la prova sobre el 
tartan , a més del llançament de pes i els 400 me-
tres llisos.

Els alumnes de Secundària i Batxillerat van compe-
tir en un programa complet: els 100 metres llisos, 
els 4×100 metres, els 800 metres, els salts d’alçada i 
de longitud i el llançament de pes. 

Tot aquest esforç es va complementar amb una 
funció social destinada a ajudar econòmicament la 
missió dels nens de Amatongas (Moçambic). 

La 33a edició del Critèrium Corazonista va tenir els 
moments de màxima expectació col·lectiva, com 
era previsible, amb l’arribada de la torxa a l’estadi i 
la desfilada dels atletes, aplaudits pels familiars des 
de la grada, i emoció personal, amb les cerimònies 
de lliurament de medalles. L’esperit olímpic va im-
pregnar tota l’activitat.

“Més enllà de l’organització, l’esdeveniment va ser 
possible gràcies als professors que, Critèrium des-
prés Critèrium, s’impliquen en una activitat que els 
joves -sobretot els més petits- guarden en el record 
amb felicitat”, afirma la direcció de l’escola.

També cal agrair als pares que fan possible posar 
en marxa tota la logística, des del més mínim de-
tall, sota la batuta de Lorenzo Calvo. Així com cal 
destacar la bona disposició de la direcció del centre 
perquè l’esdeveniment surti a gust dels nois i noies, 
que són els grans protagonistes d’aquest esdeveni-
ment esportiu i solidari.

SAGRAT COR ‘CORAZONISTAS’
L’AMPA CELEBRA LA 33A PROVA ESPORTIVA CRITÈRIUM
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COR DE MARIA SANT FELIU DE GUÍXOLS
CURSA CONTRA LA FAM
El passat 16 de maig, el col·legi Cor de Maria 
– Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols (Baix 
Empordà) va organitzar una nova cursa so-
lidària contra la fam, que arribava a la 22a 
edició i que va tenir lloc al passeig de la ciu-
tat. Els beneficis es destinaran a l’ONG Acció 
contra la fam.

Tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a 
4rt d’ESO, varen córrer per recaptar fons per 
aquesta causa. 

Els alumnes feien voltes al recorregut pro-
posat durant uns minuts i, per cada volta 
que feien, tenien un patrocinador que prè-
viament havien buscat i que els donava vo-
luntàriament diners per a la causa i per ca-
dascuna de les voltes completades.

La cursa va ser un èxit i gràcies als diners recaptats es podrà ajudar molts nens en situació de risc.

Aquesta activitat s’emmarca en els projectes socials de l’escola i pretén ajudar a conscienciar l’alumnat 
i fer-lo partícip i protagonista del canvi al món.
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Les tapes guanyadores de la 3a edició del Ta-
paSalle arribaren aquest el cap de setmana del 
24 al 26 de maig als establiments de Premià de 
Mar. Des de fa tres anys, La Salle Premià cele-
bra el TapaSalle, una proposta curricular des de 
diferents àrees que implementa alhora un pro-
jecte solidari.

Amb el TapaSalle col·laboren d’una forma direc-
ta i real amb Fundació Comtal i, alhora, creen 
vincles amb el poble i difonen el seu projec-
te educatiu en l’entorn més proper. Enguany, 
però, el TapaSalle ha tingut un caire diferent, ja 
que totes les escoles La Salle del món han ce-
lebrat el tricentenari de la mort de Sant Joan 
Baptista de La Salle amb diferents actes festius 
i multitudinaris.

LA SALLE PREMIÀ
LES MILLORS TAPES DEL TAPASALLE, ALS BARS DE PREMIÀ

LA SALLE FIGUERES 
LA 5A SALLETRAIL APLEGA 350 PERSONES

Els alumnes de 4t d’ESO de l’escola La Salle 
de Figueres van organitzar el passat 12 de 
maig la 5a edició de la cursa solidària Salle-
Trail, que va comptar amb la participació de 
350 persones i va cobrir un recorregut entre 
Figueres i Vilabertran.

La recaptació es  destinarà a l’associació de 
lleure El Dofí, dedicada als joves amb dis-
capacitats psíquiques, i a la campanya de 
Proide, l’ONG del mateix centre docent. 
La presidenta d’El Dofí, Mercè Coll, agraí 
“aquest gest solidari dels alumnes de La 
Salle cap a una entitat sense ànim de lucre 
com la nostra. Això demostra els valors que 
estan aprenent en la seva etapa educativa”.

El TapaSalle és un concurs de tapes que treballen els alumnes de La Salle Premià. Comencen de 
manera individual i, després de diverses fases grupals, cada nivell acaba presentant una única 
tapa.

A la final, que aquest any va tenir lloc el passat 14 de maig, hi van arribar 10 tapes. El jurat estava 
format per cuiners professionals, la cuinera de l’escola, la direcció del centre, el president de l’AM-
PA i un membre de la Fundació Comtal.
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ESCOLES DIOCESANES DE TARRAGONA
VII TROBADA DE MESTRES I PROFESSORS

Més de 250 docents de les sis Escoles Diocesanes de Tarragona (EDT) es van aplegar el passat 20 de 
maig al Centre Tarraconense El Seminari per compartir una estona de reflexió al voltant de l’escola 
concertada. La trobada, presidida pel titular de les EDT, l’arquebisbe Jaume Pujol, es va iniciar amb la 
intervenció del P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), 
qui va afirmar que s’està produint un “enfrontament escola pública-concertada estèril” causat, en part, 
“per la baixada demogràfica”. 

Després d’uns moments de distensió conduïts pels 
professors Sergi Galván i Joaco Valencia, es va 
iniciar la xerrada del president de la Confederació 
de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalun-
ya, Carles Camí, que va abordar el finançament 
de l’educació. Del seu exhaustiu anàlisi de la reali-
tat educativa, se’n van poder extreure conclusions 
significatives, com ara que l’escola concertada 
és especialment estalviadora i que convé donar a 
conèixer els costos de les places escolars concerta-
des, quan l’administració només cobreix el 55% res-
pecte d’una plaça pública.  

Malgrat funcionar amb plantilles més justes que a 
l’escola pública i haver de fer front a la seva sosteni-
bilitat, l’escola concertada continua rebent la con-
fiança de pares i mares. 

La trobada va cloure amb un sentit comiat a l’ar-
quebisbe Pujol per part de tots els assistents. Els 
directors de les sis Escoles Diocesanes de Tarrago-
na, juntament amb el representant de la titularitat, 
Francesc Ortiz, van fer entrega d’un obsequi que de 
ben segur recordarà al prelat l’empremta que deixa 
a cadascuna de les seves escoles: Sant Pau Apòstol 
i Joan XXII de Tarragona, Sant Rafael de La Selva del 
Camp, Sant Pau de Reus, Mare de Déu de la Serra i 
CEE Tilmar de Montblanc.
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Per a Vedruna Catalunya, el passat 22 de maig va 
ser un dia especial no només per l’efemèride de la 
fundadora, Joaquima de Vedruna, sinó per la inau-
guració  de la nova seu, situada a Vic i anomenada 
Espai Mascaró en record d’una de les germanes de 
la congregació, Carme Mascaró, que va liderar una 
tasca educativa pionera a principis del s.XX, quan 
pocs apostaven per una educació que pugués arri-
bar a tothom i donés resposta a les necessitats can-
viants de la societat.

La Gna. Montserrat Espinalt, presidenta de la fun-
dació, va encoratjar la comunitat educativa a seguir 
mantenint viva l’essència i la llavor de Joaquima de 
Vedruna. Espinalt va remarcar la necessitat que la 

VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
INAUGURA NOVA SEU

La coral d’Arezzo, formada per alumnes de secundària del col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua-
de la Mogoda, ha participat en dos concerts aquest mes de maig.

El primer va tenir lloc el passat dia 9 a la 25a Trobada de corals de secundària, enguany celebrada a 
Cervera i on van participar més de 4000 alumnes de tota Catalunya. Aquestes trobades, organitzades 
pel Departament d’Ensenyament, tenen com a finalitat difondre i potenciar la pràctica coral que es du 
a terme als centres educatius.

El segon concert va tenir lloc el dia 16 de maig a l’Auditori La Salle Bonanova, on la coral va participar 
a la cantata Weclap amb un repertori de vuit temes d’estil gòspel, compartint escenari amb sis corals 
més i acompanyada de músics i cantants professionals.

SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA 
LA CORAL AREZZO PARTICIPA EN DOS CONCERTS

nova seu sigui lloc de reflexió, treball i renovació constant per seguir la línia iniciada per Joaquima 
de Vedruna i que avui segueixen educadores i educadors, alumnes, famílies i equips col·laboradors 
compromesos amb un projecte arrelat en el passat però amb mirada de futur.

Vedruna compta avui amb 34 escoles -i dues més d’adherides- arreu del territori, on atèn més de 
20.000 alumnes.
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MANYANET - SANT ANDREU BARCELONA
UNA ALUMNA, GUANYADORA DEL CONCURS LITERARI FICCIONS

L’alumna del col·legi Manyanet – Sant Andreu de Barcelona, Paula Andurell, ha estat proclamada guan-
yadora del concurs literari Ficcions en un acte que va tenir lloc al CaixaForum de Barcelona. La també 
alumna del centre, Mar Casellas, en va resultar finalista. 

COR DE MARIA DE MATARÓ 
UNA ALUMNA, A LA FINAL DE LA COCA-COLA

Les alumnes de 2n d’ESO de l’escola Cor de Maria de 
Mataró, Victòria Collbatallé i Abril Culebras, van rebre 
el passat 25 de maig un primer i segon premi al 59è 
Concurs Joves Talents de Relat Curt en llengua caste-
llana que organitza la Fundació Coca-Cola.

Collbatallé també va ser seleccionada com a guanyado-
ra absoluta i, per tant, anirà en representació de Cata-
lunya a la final estatal, el dia 21 de juny a Madrid, havent 
ja guanyat un curs d’escriptura creativa i una estada de 
vuit dies a Escòcia.

El Concurs Fundació Coca-Cola Joves Talents de Relat 
Curt s’adreça a joves de 2n d’ESO de totes les escoles 
que després representen els seus col·legis. El professor, 
després de fer pràctiques de relat curt a classe, selec-
ciona els alumnes que aniran a la prova simultània a 
nivell estatal, en la qual tots els participants es deixaran 
inspirar per un estímul creatiu.

Andurell va aconseguir el Premi Ciutat de 
Barcelona al millor relat de la ciutat de Bar-
celona, dotat amb un Ipad (premi patrocinat 
per l’Ajuntament de Barcelona).

Ficcions és un concurs literari en català que 
proposa crear una història de ficció dividida 
en tres capítols. Pren com a punt de partida 
un primer inici que cal escollir d’entre diverses 
propostes. Els alumnes tenen tres terminis en 
els quals han de publicar un nou capítol de la 
història, amb la supervisió dels professors de 
llengua.

El concurs s’ha consolidat com a l’espai de 
creació literària dels alumnes de secundària i 
batxillerat dels territoris de parla catalana des 
de l’any 2007.

info@hometohome.es / T. 93 864 88 86
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El passat 22 de maig, l’escola Tabor de Santa Perpè-
tua de la Mogoda va obrir de nou les  portes als avis 
dels alumnes d’Educació Infantil.

Sempre que s’acosta el final de curs, obren les por-
tes de l’escola per tal de fer un homenatge d’agraï-
ment als avis dels alumnes més petits.

“És un homenatge al paper que fan els avisi àvies en 
el dia a dia dels néts, perquè els avis estimen d’una 
manera molt especial, passen estones jugant amb 
els néts, anant al parc, compartint històries i aven-
tures, els expliquen contes amb molta tendresa, els 
fan moixaines”, expliquen des de l’escola.

ESCOLA TABOR
ORGANITZA UN ANY MÉS LA FESTA DELS AVIS

Els avis visiten la classe dels néts, els quals els expliquen l’espai on passen tantes estones, ballen 
cançons plegats amb els companys i les mestres, berenen i juguen.

“Per als infants, compartir aquestes estones amb els avis i ensenyar-los l’escola és un fet molt impor-
tant. I, com cada any, els recordem el mateix: qui té avis, té un tresor i molta sort”.

info@hometohome.es / T. 93 864 88 86
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CELEBRAT EL SCHOOL SONG CONTEST
SANT GABRIEL DE BARCELONA EN FOU L’ESCOLA AMFITRIONA

Cada any la FECC promou el Projecte Telemàtic School Song Contest, que té com a objectiu treballar 
de forma interactiva i interdisciplinar activitats relacionades amb les àrees i matèries de Música, Edu-
cació Física, Educació Visual i Plàstica, Tecnologia i, és clar, Llengua Anglesa. S’adreça especialment 
a alumnes dels darrers cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obli-
gatòria. L’activitat principal del projecte consisteix en la realització en equip d’un 
videoclip a partir d’una composició musical amb lletra en anglès per penjar-lo al 
blog del projecte i, en acabat, presentar la composició -mitjançant una coreogra-
fia- en un concurs presencial amb els altres equips, que poden ser de la mateixa o 
d’altres escoles.

Enguany, en la 9a edició han participat 1.100 alumnes dividits en 40 grups -des de 
5è de primària fins a 4t d’ESO- de 22 centres escolars. Els dies, 20, 21, 22 i 23 de maig 
es va celebrar el Festival School Song Contest, on els grups participants van fer 
les seves actuacions.

Els premis del concurs han estat patrocinats per Home to Home i Activa, i consistien en:

• 1r premi patrocinat per Home to Home: activitat de mig dia que ofereix la pròpia empresa junta-
ment amb el departament pedagògic Camps&Projects, on la classe guanyadora podrà organitzar 
un projecte a través de dinàmiques de cohesió, de gamificació o curses d’orientació, etc., utilitzant 
el joc com a motivació per assolir objectius i treballar conceptes d’una manera més divertida i efec-
tiva.

• 2n. premi patrocinat per Activa: lot de llibres en anglès i un xec regal per valor de 75€ de material 
escolar.

Cada dia uns 10 grups van concursar i els grups guanyadors van ser:

SCHOOL SONG CONTEST 9.1

1st Place: Escola Pia Granollers - ESO per Love 
Yourself - Just be you. 

2nd Place: FEDAC Santa Coloma de Gramanet - 
4t ESO per Sekting - This is the end
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1st Place: FEDAC Manresa - 2n ESO per The rock 
stars - Then, what? 

2nd Place: Doctor Masmitjà – Girona - 6è Primària 
per The hunters of note - We can do better

1st Place: La Salle Sant Celoni - 4t ESO per Joan-
Bap – Disconnect. 

2nd Place: Jesuïtes Poble Sec - Sant Pere Claver 
- 6è Primària per SPC Music Band - We are not 
different. 

SCHOOL SONG CONTEST 9.2

SCHOOL SONG CONTEST 9.3

SCHOOL SONG CONTEST 9.4

1st Place: Sant Josep de Navàs - 6è Primària per 
We are art - What is art? 

2nd Place: Salesians Terrassa - 2n ESO per The 
rhythm kids - Be grateful.  
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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

El passat 1 de juny, exalumnes de diferents promocions, professorat, persones vinculades a la congrega-
ció i amics, van assistir a l’acte Alumni del col·legi Pureza de María.

PUREZA DE MARIA
FESTA ALUMNI

MARY WARD
TROBADA INTERCOL·LEGIAL
Els passats dies 15, 16 i 17 de maig, els 
alumnes de 5è i 6è de primària del col·legi 
Mary Ward de Barcelona van participar en 
una trobada intercol·legial de les escoles 
Mary Ward de Sant Sebastià, Badalona i 
Barcelona.

Aquest any la trobada ha tingut lloc a Be-
gues (Baix Llobregat). Uns dies de troba-
des i retrobades, de convivència, de noves 
amistats, de cooperació, de diversió…  Amb 
ganes de tornar a participar a la propera!

La festa va començar amb una Eucaristia cele-
brada pel rector Jaume Sidera, CMF, i va seguir 
amb el discurs de la Gna. Maria Jesús Torrent, 
directora del col·legi.

Després es va fer un recorregut per les instal·la-
cions. L’acte va culminar amb una fotografia de 
grup a les grades i un pica-pica en un ambient 
distès. “Esperem tornar a veure-us aviat. Va ser 
un plaer comptar amb la vostra presència!”
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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
ESMORZAR SOLIDARI

El passat 24 de maig, tot el col·legi Sagrada Família 
de Santa Perpèuta de la Mogoda, des de P3 fins a 
4t d’ESO, va participar en un esmorzar solidari per 
recaptar fons per a la Casa Hogar Sagrado Cora-
zón de Jesús a Villa Salvador, Perú. En total es van 
recaptar 926 euros que serviran per adquirir que-
viures, roba, productes de neteja i estris escolars.

La  congregació de Germanes de la Caritat del Sa-
grat Cor de Jesús va assumir el repte de propor-
cionar una llar, aliment i educació a 20 nens or-
fes o abandonats a la casa de Villa Salvador. Una 
tasca necessària i encomiable que compta amb el 
suport de tota la comunitat educativa del col·legi 
Sagrada Família.

ESCOLA TABOR DE SANTA PERPÈTUA
UN TUTOR, PONENT AL CITILAB

El passat 25 de maig es va celebrar la XI Jor-
nada de Programació i Robòtica Educatives 
al Citilab de Cornellà de Llobregat. El tutor 
de 5è de Primària de l’escola Tabor de Santa 
Perpètua de la Mogoda, Sergi Esteve, hi va 
fer una ponència sobre el seu projecte Ro-
botast Gastronòmic, portat a terme amb els 
seus alumnes al llarg del present curs .

Aquest projecte s’emmarca dins un altre 
de més ampli amb el qual es treballa el co-
neixement de Catalunya. El Robotast Gas-
tronòmic ha estat guardonat amb el segon 
premi TIC de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya (FECC) i, pel seu rigor i innovació, 
se’l va proposar de participar en aquesta XI Jornada de Programació i Robòtica Educatives.

“La ponència explicava a col·legues de l’educació com entenem la robòtica educativa a Tabor, quins 
objectius perseguim i quin ha estat el procés d’aquest projecte guanyador. Un dels fets destacables 
en el projecte és la implicació de diversos estaments de l’escola com són les famílies, altres nivells de 
primària i el personal de cuina”.

El Robotast Gastronòmic permet lligar la gastronomia amb la geografia del país mitjançant la pro-
gramació, la robòtica i la informàtica, a més de poder practicar una interdisciplinarietat amb temes de 
l’entorn proper dels alumnes, com són les receptes de cuina i els àpats.
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COL·LABORADORS FECC

PATROCINADORS FECC

COL·LABORADORS REVISTA
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Seguiu-nos!Els nostres portals:

escolacristiana.org

escolacristiana.org/apecc

ampas.cat


