El dia a dia dels nostres centres i institucions

Maig 2019 | Núm. 05

a les

1

V I D A ESCOLES
“LA FAMÍLIA CONTINUA SENT LA CÈL·LULA BÀSICA DE
LA SOCIETAT I LA PRIMERA ESCOLA DELS INFANTS”
Papa Francesc

triaescolacristiana.cat
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SANT LLUÍS GONÇAGA - LA GARRIGA
I CONGRÉS DE PETITS CIENTÍFICS I CIENTÍFIQUES DE CATALUNYA
El passat 21 de març, l’alumnat de 6è de Primària
de l’escola Sant Lluís Gonçaga de la Garriga va
participar en el I Congrés de Petits Científics i
Científiques de Catalunya.
Aquest esdeveniment va tenir lloc a la seu de la
Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tortosa (Campus URV – Terres de l’Ebre) i va estar organitzat
pel Grup d’Altes Capacitats (GAC) de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Va ser una jornada on cinc escoles seleccionades d’arreu del territori català van poden mostrar els seus projectes científics treballats a l’aula.
Aquests projectes havien d’estar relacionats amb
el tema “aigua” i tenien l’objectiu que l’alumnat
treballés el mètode científic a classe, aplicant les
habilitats en la investigació i indagació científica
i potenciant-ne els coneixements en ciència. A
banda de mostrar els projectes, l’alumnat va poder participar en tallers de física, robòtica, ciència, música i oratòria.
Durant els mesos previs al congrés, l’alumnat de
6è es va dedicar a treballar l’aigua des de diverses
àrees de la ciència: física, química i biologia.
La idea s’ha basat en estudiar un crustaci molt
antic, el Triops cancriformis, i mirar de fer-lo servir
per combatre la plaga del mosquit tigre. El títol
del treball ha estat Estudi físicoquímic de l’aigua
de la Garriga i les seves possibilitats en la introducció de Triops cancriformis com a agent de
control biològic del mosquit tigre. Els tríops són
crustacis que viuen a ecosistemes similars als de
les larves del mosquit tigre i, pel tipus d’alimentació, aquests crustacis poden menjar aquestes larves aquàtiques dels mosquits. Per tant, els tríops
podrien ajudar-nos a combatre les plagues de
mosquits si són reintroduïts de manera adient al
municipi. Per tal de saber si podrien introduïr-los
a la Garriga, calia saber quina és la qualitat actual
de l’aigua del municipi i valorar la supervivència
dels tríops.
Per a tal efecte, els alumnes de 6è van aprendre
en primer lloc el que són els paràmetres físicoquímics de l’aigua (en l’estudi: pH, duresa, temperatura i nitrats/nitrits). Aquest aprenentatge el

van fer possible gràcies a l’ajuda del Grup d’Enriquiment Científic i Tecnològic dels alumnes de 3r
i 4t d’ESO de l’escola. L’alumnat de 6è va prendre
mostres d’aigua de diversos indrets de la Garriga,
les va analitzar i hi va cultivar els tríops. Els resultats que van obtenir van ser que algunes aigües
de la Garriga són aptes per a la introducció dels
tríops sempre que estiguin dins d’uns valors determinats de nitrits i nitrats (altrament els tríops
no es desenvolupen per falta de matèria orgànica o bé per excés d’aquesta).
“L’experiència va ser fantàstica. L’alumnat de 6è
va aprendre en què consisteix un congrés i tot
l’alumnat va tenir un comportament a l’alçada
de les expectatives en un lloc emblemàtic com
un campus universitari i la ponència del projecte
dels tríops va anar rodada”.
El Congrés de Petits Científics i Científiques de
Catalunya no té caràcter competitiu, sinó que
l’objectiu és obrir noves formes d’aprenentatge i
apropar la ciència a l’alumnat a través d’un congrés que els permet culminar un procés d’investigació que han començat a l’escola i al qual se li
dona forma de congrés científic en què els alumnes compartixen coneixements, investiguen i fan
ciència”.
Enguany, el Congrés va girar entorn el tema de
l’aigua.

4
COL·LEGI SANT RAFAEL
INAUGURAT L’HOTEL D’INSECTES

El passat 13 de març, els alumnes de 3r curs de primària del col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp
(Baix Camp - Tarragona) van inaugurar l’hotel d’insectes en el marc de la vuitena jornada verda. La
inauguració va ser presentada pels alumnes de
3r, que van explicar a la resta de companys de
l’escola els passos que van seguir des que van
tenir la idea de construir l’hotel fins a portar-la
a terme.
El director de l’escola va saludar la iniciativa i va
animar els alumnes de l’escola a tenir aquesta
mirada i aquesta inquietud vers la terra on vivim, així com a tenir-ne cura.
Aquesta proposta és el resultat del treball mediambiental que el col·legi duu a terme com a
Escola Verda. Així, ja estan desenvolupant projectes d’hort, reciclatge, reutilització, estalvi
d’aigua i llum i vida saludable, tot afavorint el
fet d’anar a escola amb bicicleta i amb un esmorzar saludable.
Aquests curs, dins l’educació ecològica per a
un món més sostenible, l’equip d’escola verda,
sensible amb el món animal i davant l’ús indiscriminat i abusiu de pesticides, insecticides i
herbicides que maten els insectes, han considerat oportú crear un hotel d’insectes. S’ha fet
amb materials reciclats al costat d’una bassa i
de plantes aromàtiques que fan atractiu que
els insectes vagin a l’hotel. Allí hi viuen i poden
seguir el procés de pol·linització, tant necessari.
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VEDRUNA PALAMÓS
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ VISITA L’ESCOLA
El passat 29 de març, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar l’escola Vedruna de Palamós
acompanyat de l’alcalde del municipi, Lluís Puig;
el director dels serveis territorials del Departament
d’Educació a Girona, Martí Fonalleres, i l’inspector
territorial, Josep Maria Garcia Balda.
Durant la visita, feren un recorregut per les instal·lacions del centre, on veieren de prop el dia a dia de
l’escola. En acabar, mantingueren una trobada amb
l’equip directiu, Màrius Mercader i Xavier Roura.
Després de la visita, el conseller Bargalló va afirmar
que el Departament d’Educació referma la seva voluntat de “tirar endavant els projectes compromesos
en educació”.

COL·LEGI LA MERCÈ DE MARTORELL
UNA ALUMNA, PREMIADA EN ELS PREMIS SAMBORI ÒMNIUM
L’ alumna de 2n d’ESO del col·legi La Mercè de Martorell, Clara
García Font, ha estat guardonada en la 13a edició del Premi
Sambori Òmnium 2019 en la categoria de 1r Cicle d’ESO de la
demarcació Hospitalet-Baix Llobregat amb l’obra El sabor de
la derrota. D’aquesta manera, passa a la final de Catalunya.
El Premi Sambori és l’únic premi de narrativa en català dirigit
als centres educatius dels Països Catalans.
S’adreça als alumnes de primària, secundària i batxillerat de
tots els Països Catalans i té com a objectius promoure la participació en un projecte comú i difondre l’ús del català dins
de l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la creativitat
i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels
centres.
Des del 2006, Òmnium Cultural organitza i impulsa el Premi
Sambori Òmnium a Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord,
tot coordinant-se amb la Fundació Sambori, que organitza
aquest concurs des del 1998 al País Valencià.
La participació en aquest premi ha anat en augment any rere
any i en l’edició passada es va arribar a la participació total de
130.000 alumnes, una xifra que el converteix en el premi literari escolar amb més participació d’Europa.
Òmnium també difon el premi que convoca la revista electrònica Pissiganya.cat de poesia per a nens i
nenes d’entre 0 a 100 anys. El premi Pissiganya de poesia infantil té la intenció de difondre el gust per
la creació poètica entre els alumnes de les escoles de primària dels territoris de parla catalana i compta
amb dues categories: poesia (acompanyada d’una il·lustració) i poesia visual (cal·ligrames, paraules en
llibertat, collages, jeroglífics, etc.)
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VEDRUNA CATALUNYA
VEDRUNA CATALUNYA SIGNA UN CONVENI AMB LA “CAIXA”
El passat 4 d’abril, la Fundació Vedruna Catalunya
Educació i l’entitat Obra Social “la Caixa” v
 an signar
un nou conveni de col·laboració.
Per a la xarxa de centres, amb més de 20.000 alumnes entre les 36 escoles de Catalunya, és una manera d’obrir camins i establir lligams pel bé comú de
l’educació i la societat.
En un context social canviant i complex, teixir sinergies entre entitats i institucions que puguin
compartir una mateixa mirada és un factor clau per
aportar vàlua a les tasques que es duen a terme en
l’àmbit educatiu.
Jaume Masana, director territorial de CaixaBank, i
Montserrat Espinalt, presidenta de la fundació Vedruna Catalunya Educació, juntament amb altres
representants de les dues entitats, van signar el
conveni a Vic, seu de Vedruna Catalunya Educació.

COL·LEGI MARIA IMMACULADA DE TREMP
L’ALUMNAT DE 4T D’ESO, TERCER AL CONCURS ‘WISIBILÍZALAS’
L’alumnat de 4t d’ESO del col·legi Maria Immaculada de Tremp
ha quedat tercer en el concurs
internacional Wisibilízalas, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i en el qual han participat escoles de tot Espanya i
Sud-Amèrica.
El concurs consistia a crear
una pàgina web per donar a
conèixer i ressaltar la tasca que
porten a terme diverses dones
en l’àmbit científic i tecnològic.
El resultat ha estat la pàgina
web Smartwomen: el demà té
nom de dona, on han entrevistat físiques, cardiòlogues, ginecòlogues, biotecnòlogues, estudiants de medicina, estudiants guardonades en el 3r premi de Catalunya de creació d’APPS, especialistes en telecomunicacions i altres enginyeries…
L’alumnat ha complert, entre altres objectius marcats, la lluita contra els estereotips que associen el
treball en ciència i tecnologia amb el gènere masculí.
“No cal dir que tota la comunitat educativa, en especial l’alumnat, està molt satisfet per la recompensa.
El dissabte 1 de juny anirem a Barcelona a recollir el premi”.
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MARISTES CATALUNYA
UN ANY MÉS, I JA EN SÓN 37, ÈXIT DELS JOCS ATLÈTICS MARISTES
El passat 31 de març va tenir lloc la 37a edició
dels Jocs Atlètics Maristes de Catalunya a la
pista coberta d’Atletisme de Catalunya a Sabadell.
En aquesta edició, hi han competit més de
1.200 alumnes de les deu escoles maristes
de Catalunya, des de 3r de Primària fins a 4t
d’ESO, acompanyats dels seus educadors i
educadores i de les seves famílies. Els atletes
han competit en curses de 60, 400, 600, 800,
1000 metres, curses de relleus, salt de llargada
i llançament de pes. En total, s’hi han repartit
180 medalles.
“Els Jocs Atlètics són una festa de la família
marista de Catalunya on alumnes de les nostres escoles comparteixen un matí d’esport i
de superació de reptes amb tots els valors que
això comporta”.
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PADRE DAMIÁN SAGRADOS CORAZONES
CONVOCA EL 5È PREMI D’EXCEL·LÈNCIA
El col·legi Padre Damián Sagrados Corazones de
Barcelona va celebrar el passat 27 d’abril el 5è Premi d’Excel·lència, en el qual han participat un centenar d’alumnes de 4t de secundària de 17 escoles
(7 escoles privades-concertades i 10 instituts públics)d’arreu de Catalunya.
Els participants van realitzar unes proves de les
matèries de llengua catalana, castellana, anglès,
socials, matemàtiques, naturals i cultura general.
Les proves de resposta múltiple es van corregir de
manera immediata i a les 13 hores ja es coneixien
els resultats.
Els guanyadors han estat:
1r classificat: Sergio Pérez, de l’INS Lluís Companys
2n classificat: Daniel Carro, de l’escola Arrels de Barcelona
3r classificada: Blanca Gómez, de l’escola Sant Bonaventura.
”Des del col·legi Padre Damián creiem en l’excel·lència dels nostres alumnes en tots els aspectes que
configuren el nostre Perfil de l’alumne i, l’àmbit acadèmic n’és un d’ells. Volem seguir treballant per fer
que cada alumne sigui excel·lent respecte de si mateix tot potenciant el seu talent personal”.
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SALESIANS SABADELL
ALUMNES DESAFIEN CIENTÍFICS EN UN CONCURS A INTERNET
ball i descobrir què pensen els més joves sobre la
ciència i els qui es dediquen”.
Els nois i noies han pogut xatejar amb els científics de la zona Escandi i, d’entre tots ells, va guanyar la votació el penedesenc Jorge Nicolás-Álvarez, de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC).

Alumnes del Club de Ciències de Salesians Sabadell han estat interactuant amb científics de tot
l’Estat espanyol en una activitat de divulgació a
través d’Internet en què l’objectiu era augmentar
l’interès per la ciència.
A Somos Científicos, sácanos de aquí!, estudiants
de 10 a 18 anys repten investigadors en xats a través dels quals poden preguntar a especialistes
sobre el que vulguin: des de tractaments contra
el càncer, fins com frenar el canvi climàtic o com
estudiar les estrelles més llunyanes.
L’objectiu de l’activitat és que els estudiants s’interessin per la ciència i la tecnologia. L’alumnat
comprova que la gent que treballa en ciència i
enginyeria són persones normals, veuen com
el que aprenen a classe s’aplica a la vida real i
s’acosten a la investigació des del punt de vista
dels que hi treballen.
L’activitat es va celebrat del passat 1 al 12 d’abril
de 2019 i està organitzada per Kialo Comunicació
i Divulgació Innovadora, sent possible gràcies a
la col·laboració de la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia, el Ministeri de Ciència,
Innovació i Universitats i el Consell Superior d’Investigacions Científiques, a través del programa
Ciutat Ciència.
“Els nostres alumnes han pogut interactuar
amb personal investigador pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques. Per
als experts participants, l’activitat suposa una
oportunitat per millorar les seves habilitats comunicatives, obtenir una altra visió del seu tre-

Aquest jove científic -enginyer aeroespacial- estudia com es mouen les òrbites de satèl·lits, planetes i asteroides i com podem obtenir informació útil mitjançant antenes i radars espacials.
També estudia com es mouen els objectes a l’espai i la millor manera de comunicar-s’hi des de la
terra”.
“Els nostres alumnes, a més a més, van tenir
l’oportunitat de conèixer-lo en persona, ja que va
passar per l’escola per explicar amb més detall
la seva feina i els seus reptes de futur. Una gran
oportunitat que tots els del Club de Ciències han
valorat de forma excel·lent”.
“A Salesians volem potenciar les vocacions científiques apropant els alumnes a experiències
transformadores”.
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MARY WARD BARCELONA
OFEREIX BATXILLERAT DUAL NORD-AMERICÀ
Des d’aquest curs 2018-2019, els alumnes de 14 a
17 anys del col·legi Mary Ward de Barcelona poden
obtenir el diploma dual internacional de l’American
High School.
El Programa Diploma Dual es pot començar a 2n, 3r
o 4t d’ESO i finalitza a 2n de Batxillerat. Quan acaben el Batxillerat, els estudiants obtenen la mateixa
titulació que els alumnes dels Estats Units d’Amèrica quan acaben la High School (equivalent al nostre
Batxillerat), que està reconeguda a tots els estats i
universitats del món.
Un dels avantatges del Diploma Dual, juntament
amb la notable millora del nivell d’anglès, és l’autonomia que proporciona als alumnes i la facilitat que adquireixen en el maneig de les noves tecnologies,
de manera que previsualitzen el que serà la seva formació universitària.
El programa es desenvolupa 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els
alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.
El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumne del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades,
en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques del país (llengua, història, cultura…), mentre
que la resta d’assignatures se li convaliden.
Per a un millor seguiment del programa, l’escola proporciona un professor o professora, que fan l’acompanyament dels alumnes que el cursen i que els guia en aquesta experiència formativa.

JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI
DOS ALUMNES A LA INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS
Els alumnes de 4t d’ESO del col·legi Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi de Barcelona, Alexia Fuset i Quique
Ortiz, han participat a la Barcelona International Model United Nations 2019 (BIMUN), una conferència
de quatre dies de durada que ofereix l’oportunitat de submergir-se en el món de les relacions internacionals.
Els participants han de trobar solucions a problemes reals a través de la cooperació. Es tracta d’una experiència internacional que enforteix les relacions internacionals i ajuda als participants a desenvolupar
les seves habilitats comunicatives, de lideratge i
d’anàlisi.
Els alumnes són capaços d’observar el món amb
els ulls dels delegats de les Nacions Unides i proposar solucions plausibles a qüestions polítiques
mundials complicades i a les quals cal fer front. La
participació i la coperación són essencials.
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SAGRAT COR - CORAZONISTAS
CONVIVÈNCIES VOCACIONALS
“Ei, saps què? Sembla que la setmana que ve vindran a parlar-nos de la
vocació. De la voca-què? La vocació.
Ah, d’acord, és clar, la vocació. I què
ens explicaran? Ufff, espero que no
sigui un rotllo. Ens vindran a parlar
de capellans i monges. Que no, del
que volem ser de grans. Bé, si és això
millor. Saps quanta classe perdrem?
Vaja,
caldrà
informar-nos-en…
“Aquestes eren les expectatives, els
comentaris, i la sorpresa que es van
emportar els alumnes quan es van
assabentar que en dues setmanes
vindrien a parlar-los de la vocació”,
diu el professor del col·legi Sagrat
Cor ‘Corazonistas’ de Barcelona, Josean Fernández. I va arribar el dia: la setmana del 4 al 8 de març, els
alumnes de 6è de primària, 4t d’ESO i 2n de batxillerat van gaudir d’un dia monogràfic al voltant de la
vocació.
Els organitzadors ho tenien clar, i venien amb el següent argument com si fos l’estendard que desitjaven enarborar a través de les aules afortunades. “La vocació és un patrimoni de la persona i, per tant, de
l’escola. Més encara: un dels objectius últims
de l’escola hauria de ser ajudar els joves a buscar i trobar la seva vocació”.
A través de les seves dinàmiques, van convidar els alumnes a plantejar el seu projecte de
vida, quin pot ser el camí que els faria més feliços i des del qual podran servir més i millor a
la societat i a les persones que els envolten. I
els van explicar que això és la vocació.
Els alumnes van començar a entendre una
mica més i també a definir-se. N’hi havia de
tímids, però no van faltar els més atrevits que
desplegaven un estil de vida que ni el departament de màrqueting de Google. Entre rialles, confidències, treball seriós, meditació, visualitzacions, descans, meditació, posada en
comú, treball cooperatiu, treball personal… va
passar un dia que no va defraudar ni a un de
sol dels joves. Heus aquí unes senzilles mostres de les seves reflexions: “Vocació és el començament d’un somni, d’esforç, de lluita, de
constància”. “Molts serem metges i salvarem
moltes vides; altres ensenyarem valors i continguts als petits, serem exemple per a molts
dels joves; altres dedicarem la nostra vida al
servei dels més necessitats; altres a la vida religiosa”. “Tots tindrem alguna cosa en comú: les
nostres ganes de donar el millor de nosaltres
mateixos”.
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Centros Educativos
Innovadores

SANT JOSEP DE REUS
UNA ALUMNA, PREMI DE
FOTOGRAFIA DE FÍSICA

Ayudamos a ahorrar educando

APRENDIENDO... ¡SIN LIBROS!

El passat 29 de març es van lliurar a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans els premis del cinquè Concurs de Fotografia d’Imatges de Física,
que enguany ha reconegut l’alumna Lucía Huichao Jiménez Sánchez, del col·legi Sant Josep
de Reus, qui en va rebre el primer premi amb la
fotografia La ionització dels gasos.
En el concurs podien participar-hi els estudiants que cursen l’assignatura de física a Batxillerat en els centres d’ensenyament, públics
o privats, d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i
el País Valencià.
La fotografia guanyadora ha estat seleccionada d’entre un total de 52. El criteri del jurat és
conjugar els valors estètics i artístics amb experiments físics. El primer premi és dotat amb
600€ (300€ per a l’alumne i 300€ per al centre.)

€
Ahorro en el
material didáctico

Contenidos adaptados,
al momento

Mejora de la
calidad
educativa

Impresión ecológica.
Material 100%
aprovechable

AHORA CON COMCOLOR
ES POSIBLE...
El jurat també ha seleccionat d’altres fotografies, entre les quals destaca Les lents que no
veiem, de l’alumna de 1r de Batxillerat de Ciències i Tecnologia de la mateixa escola, Clàudia-Juliet Pont Martínez.

ALTA VELOCIDAD Y FIABILIDAD
VERSATILIDAD DE FORMATOS
EL COSTE DE IMPRESIÓN
A COLOR MÁS BAJO
DEL MERCADO

T. 902 354 107

marketing@risoiberica.es
www.risoiberica.es
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SAGRAT COR - CORAZONISTAS
ORGANITZA UNA CURSA SOLIDÀRIA AMB MOÇAMBIC
L’any 2013, el col·legi Sagrat Cor – Corazonistas de Barcelona va acollir una proposta de Save the Children per ajudar a un projecte de col·laboració a Mali. La proposta consistia a organitzar al centre una
cursa solidària, per a la qual es va disposar de material sobre el projecte i un carnet personal per a cada
participant. Aquest carnet contenia, entre altres
coses, una pàgina per apuntar els patrocinadors
que cada participant aconseguia. Des d’aleshores,
amb aquest mateix format, cada curs el col·legi
organitza una cursa solidària, que enguany va tenir lloc el passat 12 d’abril. “Com a projecte d’ajuda vam agafar l’obra Corazonista d’Amatongas, a
Moçambic. L’escola Sagrat Coraçao d’Amatongas
és a la part central de Moçambic i atén uns 800
estudiants”.
“Aquest any hem tingut una motivació molt especial per a la cursa, ja que el cicló tropical IDAI, que
va arrasar el centre de Moçambic el 14 de març
passat inundant part del país i provocant centenars de morts i milers d’afectats, va afectar especialment a l’obra Corazonista d’Amatongas. A més
d’afectar les edificacions, sobretot les teulades de
l’internat de noies, la granja de vaques i el magatzem de blat de moro, va arrasar els camps de conreu a un escàs mes de la collita, per la qual cosa es
preveu un problema important per a l’alimentació en els mesos propers”.
Segons l’agència de notícies EFE, al voltant de 2,6
milions de persones de Moçambic, Malawi i Zimbabwe s’han vist afectades pel devastador cicló
Idai. L’ONU diu que podria ser el “pitjor desastre
d’aquest tipus succeït mai a l’Hemisferi Sud. “El
nostre objectiu va ser aconseguir 6.000€ per ajudar en la reconstrucció de la missió després del
pas del Cicló IDAI, així com sensibilitzar els nostres
alumnes i les seves famílies davant les necessitats
de nois i noies com ells que, pel fet de néixer en un
país d’Àfrica, es veuen limitats davant necessitats
fonamentals com són l’alimentació i l’educació”.
Quan tots els cursos van acabar la cursa, van cantar i ballar la cançó Surt el sol, de Nil Moliner . Com
diu la cançó: “I un dia després de la tempesta,
quan menys hi penses, surt el sol. De tant sumar
perds el compte perquè un i un no sempre són
dos. Quan menys hi penses surt el sol. “
“Esperem que molt aviat, després de la tempesta, per als nostres estimats companys corazonistas d’Amatongas, per a les persones afectades de
Moçambic, Zimbabwe, Malawi… també surti el
sol”.
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ESCOLA TÈCNICO-PROFESSIONAL XAVIER
REBRÀ 16 ALUMNES ESTRANGERS EN EL MARC DE L’ERAMUS +
El proper 5 de maig, en el marc del projecte europeu Entrepreneurial skills: the drive behind new
busnisses (Erasmus +), l’escola Tècnico-Professional Xavier de Barcelona rebrà 16 alumnes de
quatre nacionalitats diferents (Turquia, Grècia,
Romania, Suècia i Barcelona).
L’associació estratègica entre les cinc escoles té
com a objectius treballar continguts sobre l’aprenentatge de l’emprenedoria, viure una experiència cultural única i aprendre metodologies docents
emprades pels països participants. Aquest serà el segon workshop del projecte, després de la primera i
exitosa experiència a Finique (Turquia) el passat mes de febrer.
“L’ETP Xavier aposta així per la internacionalització de la seva oferta educativa i el foment de la interculturalitat entre els seus alumnes”, declaren des de la direcció del centre.

ESCOLA TABOR SANTA PERPÈTUA
’LLEGINT ENTRE FLORS’
Com cada any, l’escola Tabor de Santa Perpètua
de la Mogoda (Vallès Oriental) recull en una publicació el treball dels alumnes al voltant de la
festa de Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi, en el marc de les celebracions de la Diada del patró de Catalunya i del
llibre, l’escola Tabor presenta la seva habitual
publicació, que en aquesta ocasió arriba a la 41a
edició.
Sota el títol Llegint entre flors, el llibre recull dotze treballs al voltant de dotze flors diferents, una
per a cada mes de l’any, en què cadascun dels
grups de l’escola ha treballat sobre una espècie
floral utilitzant diferents tipus de textos com els
que dia a dia es treballen a les aules.
El volum conté diferents modalitats de textos. Hi ha una llegenda sobre la rosa (La rosa de foc), una recepta (Infusió de camamilla que cura el mal de panxa), textos científics (Flor de neu) i fins i tot textos
històrics (La revolució dels clavells), cadascun d’ells elaborats i decorats per cadascuna de les classes.
El format amb pestanyes laterals, a més a més, permet el lector d’accedir ràpidament al capítol desitjat
i en permet una lectura ràpida en què l’ordre dels textos segueix únicament el pas dels mesos i en què
per a cada mes se n’ha seleccionat l’espècie més representativa.
Amb la publicació del volum, l’escola segueix “el que ja ha esdevingut una tradició d’aquesta Diada”.
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PARE MANYANET
26A TROBADA D’AMPAS MANYANETIANES
El passat 23 de març es va celebrar a l’escola Pare
Manyanet-Les Corts de Barcelona la 26a Trobada
d’AMPAS Manyanetianes, en què les vuit AMPAs
de les escoles Manyanet es van reunir per compartir experiències.
“Aquesta trobada té quelcom d’especial: celebrem el 50è Aniversari de la fundació de la nostra
AMPA”, va declarar Miquel Àngel Martínez Adell,
president de l’AMPA de l’escola Pare Manyanet–
Les Corts. “Per això volem compartir aquest fet, ja
que la nostra va ser la primera de les AMPAs fundada pels Pares de la Congregació l’any 1969.
El Pare Marcel·lí Muñoz, director de l’escola Pare
Manyanet-Les Corts, va explicar com va ser la creació de l’AMPA, i el responsable de comunicació,
Carles Pérez, i el propi Martínez Adell van explicar
“des d’on venim, com hem arribat fins aquí i cap
on anem”.
Amb aquesta trobada es van iniciar els actes de
celebració dels 50 anys de l’AMPA del col·legi Pare

Manyanet-Les Corts.
Al llarg dels propers mesos celebraran amb els
“actuals i els antics membres de la Junta aquesta
efemèride i, per finalitzar, com no podia ser d’una
altra manera, amb les famílies de l’escola, ja que
sense vosaltres no hauríem arribat aquí”.
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COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
QUATRE ALUMNES, PREMI ACCIÓ MAGISTRAL 2018

Quatre alumnes del col·legi Claret de Barcelona, Cecília Rosés, Bernat Rosés, Sofia Mañé i Miquel
Mañé, han estat premiats a la modalitat alumnat del Premi Acción Magistral 2018 amb el projecte Memes Con-ciencia.
Aquest premi, organitzat conjuntament per la FAD, el BBVA i la Comisión Española de Cooperación con
la UNESCO, té com objectiu promoure i reconèixer la creativitat, la innovació i l’impacte social i educatiu
d’accions realitzades a centres escolars de l’Estat
espanyol durant el curs 2017-2018. En aquesta 14a
edició, s’hi van presentar 394 candidatures i, a través de quatre modalitats, se n’han premiat les 34
més innovadores.
L’entrega de premis va tenir lloc el passat 9 d’abril i
els guardons van ser lliurats per la ministra d’Educació, Maria Isabel Celaá, juntament amb la Country Manager de BBVA Espanya, Cristina de Parias i
el president de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), Ignacio Bayón.
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COR DE MARIA SANT FELIU DE GUÍXOLS
DONACIÓ DE SANG
El col·legi Cor de Maria-Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols va
organitzar una donació de sang el passat 2 de maig. Els alumnes de 5è de Primària i de 3r ESO en van fer el cartell de promoció, van assistir a la xerrada del Banc de Sang i feren activitats
de conscienciació per tal de difondre l’activitat.
“És un projecte d’aprenentatge-servei que ha engrescat molt
els alumnes i que els fa participar en una activitat solidària en
què hi té cabuda tota la comunitat educativa i les persones del
poble que ho desitgen”, afirmen des del centre.

JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI
3R PREMI JÓVENES EMPRENDEDORES
Els alumnes de l’assignatura Economia de l’empresa del
col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, Guillem
Torrent, Berta Figuerola, Berta Duran i Helena Sans -tutoritzats pel professorPablo Sitges– han guanyat el tercer
premi del concurs Jóvenes Emprendedores de la Universitat de Nebrija (Madrid) amb el projecte Drinkpop, que ja
va ser seleccionat en la competició Junior Achievement,
un altre concurs de miniempreses en el qual l’escola hi
participa anualment.
Instagram DrinkPop.

PUREZA DE MARÍA
PASQUA AL MONESTIR
El passat 24 d’abril, el col·legi Pureza de María de
Sant Cugat del Vallès va organitzar una gran jornada on tot el personal i més de 1.000 alumnes es
van dirigir al conjunt monàstic del s.IX.
Fins a l’arribada a la plaça d’Octavià, els alumnes
van compartir riures i anècdotes. A més, allà van
poder descansar, esmorzar i jugar fins que va començar la Missa de Pasqua, que és la celebració
de la resurrecció de Jesús.
“La pelegrinació va ser un acte d’èxits, no només
a gran escala com l’organització, sinó per la caminada, amb la qual es va oferir la possibilitat de retrobar-se amb la història cristiana i, sobretot, compartir el camí amb els nostres germans. Jesús ha
ressuscitat! Alegrem-nos-en”.
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CLARET DE VALLS
ALUMNES DE 5È, REBUTS PEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Els alumnes de 5è de Primària
de l’escola Claret de Valls van
ser rebuts pel President del
Parlament en la sortida cultural que van fer el passat mes
d’abril al port de Barcelona i al
Parlament de Catalunya, sobre
el qual havien treballat a classe
les darreres setmanes.
Una vegada arribats a Barcelona, van fer primer un recorregut
pel port de Barcelona, amb les
famoses golondrines, on van
poder aprendre què és el port, què s’hi fa i com funciona; seguidament es van traslladar al Parc de la
Ciutadella, que van veure i recórrer abans d’entrar al Parlament.
Dividits en dos grups, van fer un recorregut de 45 minuts pels llocs, la història i el funcionament del
principal òrgan legislatiu del país. Posteriorment es van ajuntar els dos grups a l’hemicicle, on van ser
rebuts pel President del Parlament de Catalunya i segona autoritat del país, el Molt Honorable Roger
Torrent. El President va parlar amb els alumnes una bona estona, encoratjant-los a ser bons ciutadans i
a estimar el seu país, tot ressaltant la importància de l’edifici on eren per a la història del país. Un edifici
ple d’història que continua fent història.
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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
ENDEGA LA SEVA REVISTA DIGITAL
El col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de la Mogoda ha endegat la primera revista digital amb els guanyadors dels Premis
Literaris Madre Isabel d’enguany.
Aquest certamen literari, que se celebra cada curs i és obert a tots
els alumnes del centre des de P3 a 4t d’ESO, pretén cultivar el gust
per la lectura i l’expressió literària des de ben petits.
La podeu llegir en aquest enllaç.

SAGRADA FAMÍLIA SABADELL
CELEBRA UNS JOCS FLORALS NOUCENTISTES
El passat 25 d’abril, els alumnes des de 6è de Primària
fins a 4t d’ESO del col·legi Sagrada Família de Sabadell van viure una cerimònia de Jocs Florals ben especial, ambientada en l’època de la Renaixença catalana.
Aquest és el resultat d’un projecte transversal que s’ha
dut a terme per primera vegada a l’escola, en el qual tots
els cursos, llevat de 4t d’ESO, hi han participat per fer-lo
realitat.
Després de dedicar dues jornades senceres a realitzar
diverses tasques, com cosir indumentària de l’època, informar-se, crear materials explicatius, representar situacions quotidianes del segle XIX o cobrir les diferents activitats com a reporters, organitzats en diferents grups
de treball i barrejats per cursos, els alumnes van celebrar
la culminació d’aquest gran projecte amb la cerimònia i
una completa exposició instal·lada al vestíbul de l’edifici
del carrer Sallarès i Pla de la capital vallesana.
L’ambient noucentista va envair l’escola per recordar
una època històrica en la qual la cultura i la literatura catalanes van aflorar amb tota la seva intensitat. Trobareu
el llistat de tots els guanyadors i finalistesn aquí.
Podeu trobar un recull d’imatges de la celebració realitzades per l’equip de reporters de l’escola, #SAFANews, si
cliqueu en el següent enllaç.
I també podeu llegir què han dit els mitjans locals que
hi van assistir:
Diari de Sabadell
Petit Sabadell
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JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI
CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
Des de fa alguns cursos, el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona duu a terme una exposició de fotografia matemàtica.
L’originalitat, el contingut matemàtic de la imatge, la relació original entre el títol i el contingut
matemàtic i la qualitat de la fotografia han estat
els criteris que ha valorat el jurat -mestres de 5è i
6è de primària i professors de l’àrea de Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tecnologia de
secundària- per tal de decidir les fotografies guanyadores, que enguany han estat:
CATEGORIA 5È NEI
· Tri Angle, de Marc Masip i Mauro García
CATEGORIA 6È PRIMÀRIA
· Acords en paral·lel, de Carlos Balañá
CATEGORIA 1R I 2N D’ESO
· Pi al quadrat, de Jana Conill
CATEGORIA 3R I 4T D’ESO
· Pluja d’octàgons, de Sofía Ros
CATEGORIA 1R I 2N DE BATXILLERAT
· Fractals d’hivern, de Neus Avilés
CATEGORIA PROFESSORAT I PERSONAL DE
GESTIÓ
· Això són faves comptades, de Leticia Penzo
El Concurs de Fotografia Matemàtica és una
activitat
organitzada
per l’Associació de Barcelona per l’Ensenyament i l’Aprenentatge
de les Matemàtiques
(ABEAM) que es va iniciar l’any 2000 per celebrar l’Any Mundial de
les Matemàtiques.
Més informació.
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MARY WARD BARCELONA
ALUMNES PARTICIPEN EN UNA CAMPANYA DE MICROSOFT
La darrera setmana d’abril, els alumnes de 5è i 6è de
primària del col·legi Mary Ward de Barcelona van gaudir
d’una activitat sobre programació organitzada per @MICROSOFT en el marc de la campanya #makewhatsnext
La campanya #makewhatsnext és un moviment que promou les ciències i tecnologia entre els nens i nenes
per formar-los en les habilitats del futur i mostrar-los com
d’apassionant pot ser la tecnologia i la programació vinculada al món real.
L’activitat ha consistit a aprendre en grups de 2-3 alumnes
a programar una placa donant-li diferentes aplicacions.
Per saber-ne més coses, us podeu adreçar a MakeCode.

JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI
ESTRENARÀ P1 EL CURS 2019-2020
El proper curs 2019-2020, el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona estrenarà P1 en un entorn
acollidor i estimulant, tenint cura de les necessitats de cada infant i compartint-ne amb les famílies el
creixement, l’acompanyament i l’educació.
L’equip de professionals, experts en aquesta etapa evolutiva, vetllarà pel bon desenvolupament físic i
psíquic dels infants, oferint-los unes condicions que en facilitin la socialització, compartint amb els seus
companys estones de joc, de comunicació i converses, d’estimulació i experiència per fer nous descobriments, potenciant-ne l’autonomia personal, educant els sentits i la seva expressió corporal, plàstica,
musical… tot desvetllant la seva sensibilitat.
“Com a escola de Jesuïtes Educació, tenim com a missió cercar el creixement integral dels nostres
alumnes, formant persones competents, compassives, compromeses i conscients. El nostre Model Pedagògic d’Infantil (MOPI) ofereix unes pràctiques educatives que propicien experiències significatives
en què els alumnes es fan preguntes, resolen reptes i són conscients del què i com aprenen“. Aquestes
experiències parteixen de situacions de la vida real i els més petits aprenen activament (observant, fent,
experimentant…), utilitzant el joc com a palanca d’acció i desenvolupant tots els sentits.
Més informació.

22
SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
SEGUEIX APOSTANT PER L’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL
Ja fa 12 anys que el col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de la Mogoda va apostar per promoure
la Cultura de la Pau i de la no Violència com a mètode de resolució de conflictes, en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu. Un procés voluntari i participatiu en el dia a dia
de l’escola, conegut a tot l’entorn educatiu com a Mediació Escolar.
Seguint en aquesta línia, es va desenvolupar
ara fa 3 anys el Projecte d’Interioritat, des de
P3 fins a 4t d’ESO, per aprendre a desenvolupar la intel·ligència emocional, a ser empàtic amb els companys i a conèixer les nostres
pròpies limitacions i qualitats.
Aquest any, i dins del mateix Projecte de Convivència de Centre, s’està implementant el Programa d’Innovació Pedagògica #aquiproubullying del Departament d’Ensenyament per
seguir treballant l’educació en Valors i Actituds. Un programa preventiu que contribuirà
a evitar situacions de risc a les aules.

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

compromesos,

per conèixer com és el món en què
viuen.

amb principis i valors.

connectats,

creatius,
flexibles i oberts al canvi.

capaços de treballar
interdisciplinàriament i en xarxa.

cosmopolites,

crítics,
generadors de nous patrons de
pensament i relació.

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

autogestionats,

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

ur

som fut

capaços de reflexionar sobre el seu
aprenentatge i aprendre a aprendre.
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COL·LABORADORS REVISTA

PATROCINADORS FECC

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

Seguiu-nos!

