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AMISTAT; ELS AMICS SÓN SEMPRE DONS DE DÉU”
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ESCOLES CRISTIANES
RECONEGUDES EN ELS PREMIS BALDIRI REIXAC 2018-2019
Diverses Escoles Cristianes han estat reconegudes en els XLI Premis Baldiri Reixac, que convoca la Fundació Lluís Carulla i que tenen com
a objectiu reconèixer, impulsar i fer realitat projectes educatius que donin resposta als reptes
de l’educació del s.XXI, que s’enfrontin al fracàs
escolar i a la desigualtat educativa, que impulsin
noves competències, que generin oportunitats i
eduquin en la solidaritat o la inclusió. Tot plegat,
posant la cultura, les arts i la llengua catalana al
centre.
Les Escoles Cristianes reconegudes han estat:
Cicle mitjà i cicle superior
-- Capgirem l’escriptura. La presència del joc a
l’aula com a eina per la millora de l’aprenentatge – Escola Pia Caldes, de Caldes de Montbui
(Vallès Oriental).
-- Fem de guies, descobrim i georeferenciem Solivella - Escola Sagrat Cor, de Solivella (Conca de
Barberà).
-- Projecte vincles – Escola Sagrats Cors, de Centelles (Osona).
Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
-- Make it Visible – Escola Vedruna Vall, de Terrassa (Vallès Occidental).
La Fundació Carulla fomenta 6 projectes innovadors perquè es duguin a terme i reconeix 10
escoles, 25 experiències d’aprenentatge i 5 alumnes. La convocatòria reparteix 10 premis de 3.000
euros a escoles, 6 premis de fins a 4.000 euros
a mestres, professors i altres agents educatius i,
per últim, 30 premis a experiències en grup i a
alumnes compromesos, encuriosits i creatius.
A la Fundació Carulla estan compromesos amb
la cultura i amb l’educació, amb teixir una societat inclusiva, crítica i cohesionada, que entengui la cultura com a oportunitat i l’educació com la base de la transformació; per això,
des del 1979, els Premis Baldiri Reixac han reconegut els esforços d’alumnes, mestres i
centres educatius per fer de l’escola catalana
una escola innovadora que cerqui l’excel·lència pedagògica des d’una perspectiva cultural.

Fa 41 anys que els Baldiri reconeixen, impulsen i
fan realitat projectes educatius que donin resposta als reptes de l’educació del s.XXI, que s’enfrontin al fracàs escolar i a la desigualtat educativa,
que impulsin noves competències, que generin
oportunitats i eduquin en la solidaritat o la inclusió. I tot això ho fan posant la cultura, les arts i
la llengua catalana al centre. Perquè és amb la
cultura i a través de la cultura que podrem transformar l’educació i la societat.
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ESCOLA PIA CALELLA
GOOGLE REFERENCE SCHOOL A CATALUNYA

Aquestes accions s’acompanyen de la necessària
formació i capacitació del professorat. Part dels
docents han obtingut el certificat ‘Educadors de
Google Nivell I’ i Nivell II i fins i tot una de les poques certificacions de Educador Innovador que
Google for Education ha atorgat a nivell Estatal.

Reference School és la distinció atorgada per
l’equip de Google for Education, la divisió de l’empresa tecnològica que ofereix solucions per integrar la tecnologia a les aules. Es tracta d’un projecte internacional, en el qual centres i professors
de tot el món col·laboren per a la transformació
digital de les aules. Aquest nomenament suposa un reconeixement a l’esforç de la comunitat
educativa per facilitar l’aprenentatge dels alumnes i el seu treball per la innovació educativa.
D’aquesta manera, el projecte educatiu de l’Escola Pia de Calella es veu reforçat, ja que aquesta
distinció reconeix el seu treball i esforç per la millora constant en l’àrea de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació.
La tecnologia permet ampliar les possibilitats
dels centres educatius, ja que ofereix solucions
per a nombroses barreres en l’aprenentatge.
Amb la incorporació de les eines tecnològiques
els alumnes poden, entre altres avantatges,
aprendre al seu propi ritme, posar en joc diferents
competències i habilitats, fomentar la seva creativitat i el treball col·laboratiu, així com transferir
de manera directa els coneixements a la vida real.
L’Escola Pia de Calella incorpora en el dia a dia dels
alumnes nombroses eines tecnològiques que faciliten l’aprenentatge. Així, els alumnes utilitzen
dispositius per a crear presentacions, realitzar investigacions, editar vídeos, etc amb nombroses
aplicacions. I, des de primària a batxillerat, es treballa diàriament amb eines de GSuite que ajuden a alumnes i professors a interactuar de forma senzilla i segura des de diferents dispositius.

Aquesta aposta de l’Escola Pia de Calella per la
tecnologia es sustenta en la creença que és necessari dotar els estudiants amb els coneixements,
habilitats i eines adequades i útils per afrontar
els reptes del futur. L’alfabetització digital implica
la formació en competències informàtiques, no
només per millorar la comprensió dels continguts
acadèmics, sinó també per al desenvolupament
en la seva vida diària. Amb aquest plantejament,
les eines digitals contribueixen a la tasca del Centre de formar ciutadans digitals responsables, inquiets, proactius i creatius.
Al següent vídeo podeu veure un exemple d’ús de
les eines en una classe de cinquè de primària.
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ARRELS SOLSONA
25 ANYS D’ ”IL·LUSIÓ I VIDA”
Amb els actes del primer cap de setmana de juny
es va tancar la celebració dels 25 anys de l’escola
Arrels de Solsona, que va néixer de la unificació
de tres projectes educatius que van decidir unir
forces per créixer i arrelar al Solsonès.
L’alumnat de secundària va aplegar-se en una
jornada esportiva a les instal·lacions municipals.
A primària també van tenir una jornada lúdica
en la qual es va destapar una placa commemorativa. Al vespre va arribar el torn de les 25 generacions d’exalumnes. Mig miler de persones
van omplir la sala polivalent per recordar els moments viscuts a l’escola i retrobar-se amb antics
companys i professors. El sopar va ser amenitzat
amb diverses actuacions musicals i concert final.
Pel que fa a l’oferta lúdica per al públic familiar,
un escape town pel nucli antic de Solsona va fer
rumiar des dels més petits fins als més grans.
Per últim, es va celebrar la cloenda d’aquesta celebració amb una missa a la catedral, l’acte institucional al Teatre Comarcal i un dinar popular a
la Sala polivalent, on es van reunir unes 500 persones. L’acte va finalitzar amb la projecció de la
filmació El Foraster d’Arrels. Durant l’acte institucional, es va presentar la publicació que recull
aquests 25 anys de vida de l’escola i, en acabar,
es va fer entrega d’un exemplar a tots els assistents.
També es van fer reconeixements a tota la comunitat educativa, fundadors, directors i titulars,
treballadors dels 25 anys, famílies de l’AMPA,
exalumnes i alumnes. Com a fi de festa, l’AMPA
va organitzar una tarda plena d’activitats lúdiques amb inflables, tallers i, finalment, l’oportunitat de remenar l’esquelet una estona amb DJ
Monty. Des de mitjans de maig, i fins al tercer
cap de setmana de juny, va estar oberta l’exposició de fotos 25 anys d’Arrels, que ha fet reviure
molts records a tots aquells que l’han visitat en
les últimes quatre setmanes.
“Volem fer arribar un agraïment especial a tots
aquells que formem ARRELS i que, amb el seu
granet de sorra, ha fet possible ser aquí on som i
que es mantingui viva la flama que permet que
els bons projectes perdurin en el temps”, ha declarat la direcció de l’escola.
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SANT GABRIEL SANT ADRIÀ DEL BESÒS
PELEGRINATGE A MONTSERRAT: FEM CAMÍ PLEGATS!

El col·legi Sant Gabriel de Sant Adrià del Besòs ha obtingut el primer premi (en la categoria de centres)
del concurs Idees de negoci, que organitza l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la ciutat.
A més, alumnes del col·legi han guanyat un total de 4 premis en les diferents categories de negoci:
-- Primer premi a la idea més innovadora: Laia
Tena i Ainoa Álvarez.
-- Segon premi a la idea més innovadora: Sergi Massó i Arnau Rosa.
-- Primer premi a la idea més sostenible i solidaria: Núria Pérez i Laia Xu Zhu.
-- Tercer premi a la idea més sostenible i solidària: Ingrid Bermejo i Ainhoa Rodriguez.
-- El col·legi també va ser reconegut amb el
primer premi a la categoria centre d’ensenyament.
Un any més, els alumnes que cursen la modalitat de Ciències Socials, tant de 1r com de 2n
de Batxillerat, han participat en aquest concurs, que s’adreça a tots els centres educatius
de la ciutat i a tothom que hi vulgui participar.
Els millors projectes han estat premiats en
tres categories: la idea més innovadora, la idea
més viable i la idea més sostenible i/o solidària.
Enguany s’hi han presentat un total de 124
projectes.

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

compromesos,

per conèixer com és el món en què
viuen.

amb principis i valors.

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.

ur
som fut

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.
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REIAL MONESTIR DE SANTA ISABEL
PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS DE JOVES CIENTÍFICS DE LA UB
Un grup de 50 alumnes de 5è i 6è de Primària del
col·legi Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona va participar el 16 de maig en el Congrés de Joves Científics de la Universitat de Barcelona (UB),
que es va celebrar al Museu Blau. El col·legi va ser
l’única escola representant de Primària de Barcelona.
Els alumnes van participar de diferents maneres
dividits en grups. El grup de conferenciants va exposar en anglès el treball que han estat preparant
sobre l’aigua. Un altre grup de músics va ser l’encarregat d’acompanyar els conferenciants amb la
interpretació musical del tema The Scientist. Un
altre grup d’investigadors va realitzar un experiment sobre dessalinització de l’aigua, que també
havia treballat al col·legi prèviament.
Finalment, la resta d’alumnes va participar en diferents tallers sobre física i robòtica i es van apropar a
la ciència d’una manera lúdica i atractiva. “Va ser una experiència molt enriquidora per a tots els participants”.

FUNDACIÓ ESCOLA TERESIANA
FEM FAMÍLIA, FEM COMUNITAT! 2A TROBADA AMPAS
La primera setmana de maig va tenir lloc la 2a Trobada d’AMPAs dels col·legis de la Fundació Escola
Teresiana. Representants de 22 escoles teresianes de tot l’Estat es van desplaçar fins a València.
Amb una participació “molt rica” d’uns 100
membres d’associacions de mares i pares
d’alumnes, durant dos dies es va reflexionar sobre les AMPAs i la seva aportació habitual en la vida dels centres. També es van
abordar d’altres temes, com la implicació
amb la direcció i claustres o el paper més
local amb els pares i mares dels centres als
quals representen, així com l’actualització
de pares i mares en xarxa.
“Ha estat una trobada amb una gran inquietud, empenta de futur i aprofundiment
cada vegada més en la tan imprescindible
tasca conjunta família-escola”, afirmen des
de la Fundació Escola Teresiana.
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SANT JOSEP TERESIANES GRÀCIA
PRIMERA CURSA SOLIDÀRIA FUNDEO
El passat 7 de juny es va celebrar la 1a Cursa Solidària
FundEO de l’escola Sant Josep-Teresianes Gràcia
de Barcelona. FundEO (Fundació Enric d’Ossó) és
una ONG teresiana que desenvolupa projectes pel
desenvolupament a Àfrica i Sud-Amèrica i amb la
qual l’escola col·labora anualment. Amb el projecte d’aquest curs , el centre va voler recaptar diners
per pagar els estudis de batxillerat de 21 alumnes
de Ciudad Juárez, Mèxic, una de les més violentes
del món i on la majoria de nois i noies dels barris
més deprimits no tenen l’oportunitat d’assolir estudis superiors.

La jornada va ser un èxit global, tant pel fet d’assolir l’objectiu econòmic per subvencionar el projecte, com pel treball cooperatiu i pastoral realitzat. Ja estan pensant en la propera. Aquest curs
han participat només els alumnes de l’escola, però
la intenció és aprendre de l’experiència i obrir-la
també a les famílies en pròximes edicions.

A partir del lema d’enguany a l’escola, CuiDem-nos, es va proposar de dur a terme una cursa
que integrés tant la importància de tenir cura de
nosaltres mateixos, sinó la de donar-nos a la cura
dels altres”.
“Vam voler que fos una jornada festiva en la qual
participessin tots els alumnes i que estigués animada per un esperit més solidari que competitiu.

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA
ALUMNES DE PRIMÀRIA ES TROBEN AMB EL PAER EN CAP
Una trentena de nens i nenes de 2n de Primària del
col·legi Maristes Montserrat de Lleida van fer una
visita a la Paeria el passat 19 de juny per presentar
al nou alcalde, Miquel Pueyo, el projecte educatiu Canvia Lleida, una pràctica que els infants han
anat fent durant tot el curs escolar i que pretén
conscienciar i animar la ciutadania a valorar i millorar l’entorn a través del lema El canvi comença
des de les persones.
L’alcalde, exalumne de Maristes Montserrat, els
nens i nenes i els professors van compartir una estona de conversa tot asseguts a terra i, finalment,
el paer els va convidar a seure a la cadira de l’alcalde i imaginar-se com és la tasca de ser paer en
cap. Pueyo va valorar de manera molt positiva la
trobada i, parafrasejant el president dels Estats
Units d’Amèrica, John Fitzgerald Kennedy, va dir als nens i nenes: “No penseu només en tot allò que
Lleida pot fer per vosaltres, sinó també en tot allò que vosaltres podeu fer per Lleida”.
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PARE MANYANET - LES CORTS
ALUMNES DEL COL·LEGI, RECONEGUTS EN DIVERSOS CERTÀMENS
Per al col·legi Pare Manyanet - Les Corts
de Barcelona, la finalitat de participar en
concursos i projectes és posar a treballar
competències que impliquen esforç, perseverància, innovació, capacitat de treball en
equip i individual. Aquest curs, els següents
alumnes del col·legi han estat reconeguts
en diversos certàmens:
Blanca Madroñal (3r d’ESO): Premi literari
de l’escola Saint Paul’s.
Mateo Mestre (3r d’ESO): Guanyador del
premi de poesia “El tinter”.
Marina Orradre (1r de Batxillerat): Premi literari en anglès de l’escola Saint Paul’s.)
Sònia Monfort (2n de Batxillerat): Premi narrativa Sambori Omnium Cultural 2019.
Pablo de Ramon (2n de Batxillerat): Guanyador Olimpiada Química Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 2019
Marina Serrabou (1r de Batxillerat): Guanyadora NKL 2019 (redacció en llengua anglesa)
Ona Roig (1r de Batxillerat): Guanyadora 11è
Concurs Bíblic informàtic.
Blanca Saforcada (3r d’ESO): Guanyadora 11è
Concurs Bíblic informàtic.
Álex Serrano i Manuel Nogués (4t d’ESO):
finalistes del premi literari de l’escola Saint
Paul’s.
María Lozano (2n d’ESO): classificada en la
tercera categoria del concurs “Jóvenes talentos de relato corto en llengua castellana” de la
Coca-Cola.
Marta Sentenach (2n de Batxillerat): finalista
15è concurs preuniversitari TR (Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Iria Varona (2n de Batxillerat): finalista TR en
enginyeria i matemàtica aplicada de la UNiversitat Pompeu Fabra (UPF).
Arnau Camps, Mariona Moragrega, Carlos
Sigler, Ona Roig, Pau Riba, Sara Martín, Oriol
Sastre, Joan Carillo (1r de Batxillerat): equip
finalista Lliga de Debats Xarxa Vives.
Arnau Bolós (1r de Batxillerat): Proves Cangur
de Matemàtiques, que organitza la Societat
Catalana de Matemàtiques.
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SALESIANS SABADELL
PORTA LA ROBÒTICA A LES AULES D’INFANTIL
La robòtica educativa és una eina
d’aprenentatge essencial per al futur
dels alumnes. Potencia l’aprenentatge
per la descoberta, permet iniciar-se en
el llenguatge de programació de manera espontània a través del joc, fracciona tasques complexes en processos
més senzills, desenvolupa el pensament computacional, la creativitat i el
treball cooperatiu i reforça l’autoestima dels alumnes.
Així, amb l’experiència de la robòtica
a l’ESO, Salesians Sabadell ha repensat el programa de robòtica al centre
i s’ha implementat aquest curs 2018-19
a l’etapa Infantil com a inici d’un camí
que en el transcurs dels propers cursos continuarà a l’etapa de Primària.
El desenvolupament a través d’activitats manipulatives, els espais de reflexió mitjançant el treball cooperatiu i el fet d’abordar els continguts des d’una perspectiva pràctica, lúdica i motivadora han estat
punts claus en l’aprenentatge. Les Bee-boots tenen funcionalitats perfectes per introduir el llenguatge
de programació en edats primerenques i són una manera divertida d’iniciar-se en la programació tecnològica i de robòtica.
Els nens programen els robots mitjançant set tecles que es troben a la part superior per seqüenciar els
moviments. El repte consisteix a fer arribar el robot fins a un determinat lloc, producte, animal, personatge, color… Els nens i nenes han de calcular quantes passes endavant, endarrere, girs, haurà de fer el
robot per arribar-hi. Després programen la seqüència i comenten el resultat respecte la hipòtesi inicial.
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MARE DEL DIVÍ PASTOR BARCELONA
ORGANITZA UNA EXPOSICIÓ AMB TREBALLS DE L’ALUMNAT
El passat mes de juny, l’escola Mare del Diví Pastor Bailèn de Barcelona va organitzar La Gran
Exposició, una mostra d’experiències creatives
realitzades al llarg del curs a través del projecte
que engloba l’educació visual i plàstica de totes les etapes educatives. Descobriren així l’obra
d’artistes mundialment famosos com Kandinsky, O’Keefe o Van Gogh, entre d’altres.
“Els nostres alumnes han experimentat tot un
ventall de tècniques diferents i engrescadores,
sempre adaptades a les seves capacitats, que els
han ajudat a desenvolupar la creativitat, plasmada en les obres que han posat a l’abast dels visitants”, han explicat des de la direcció de l’escola.
La Gran Exposició posa en valor el treball creatiu d’infants, joves i mestres, tot proporcionant
l’entorn museístic adient per tractar les peces que han elaborat com el que són: obres d’art.

SALESIANS ROCAFORT
ADHESIÓ A LA CAMPANYA “ENTORNS SENSE FUM”
El passat 31 de maig, en el marc del Dia Mundial Sense Tabac, el col·legi Salesians Rocafort de Barcelona
va fer un pas més en el seu compromís amb la salut
i va instal·lar els rètols de la campanya Entorns sense
fum, que convida a mantenir els voltants de l’escola
lliures del fum de tabac.
La sensibilitat de l’ escola envers el problema del tabaquisme s’ha concretat els darrers cursos en la realització d’un projecte interdisciplinar amb els alumnes d’ESO. L’objectiu és, en primer lloc, protegir els
menors dels efectes altament nocius del tabac com
a fumadors passius i desnormalitzar la presència
del tabac en el seu entorn. En segon lloc, animar els
adults que encara fumen a deixar-ho en col·laboració amb el Centre d’Atenció Primària del barri de
Sant Antoni i amb l’equip de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia.
“Portem tres anys recollint dades d’exposició al fum ambiental del tabac dels nostres alumnes (a casa,
al cotxe familiar i ara també als accessos de l’escola). Les dades són esperançadores i cada any es constata una reducció en les exposicions, però cal continuar treballant per allunyar el tabac de la nostra vida.
Sempre és un bon moment per deixar de fumar! O almenys per no fumar a casa, al cotxe o a la porta
de l’escola“.
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FECC I ATLANTIC DEVICES
LLIURATS ELS PREMIS TIC 2018-2019
El passat 19 de juny es van lliurar els guardons del
9è premi TIC, convocat per la FECC amb el suport
de l’empresa Atlantic Devices. El jurat, format per
Núria Moradell, Patricia Remiro, Julio Andreu i
Joan Calvo (que exercia com a secretari del jurat),
va atorgar:
1r premiTIC al projecte Rastregem el Ripollès, de
Mariona Mir, Núria Moret i Edgar Saló, de l’escola
Salesians de Ripoll.
En aquest projecte, realitzat per alumnes de 3r i 4t
de Primària de forma conjunta amb els dos grups
classe, s’ha valorat el fet de crear una audioguia
d’un parc d’animals de la comarca adaptada per a
persones cegues amb l’aplicació Izi.travel i apta per
a ordinadors, tauletes i smartphones. El jurat destaca l’esforç emprat pels alumnes en tota l’elaboració
del projecte, ja que és una proposta educativa amb
un clar objectiu de servei a la comunitat i com a
conseqüència de repercussió social.
2n premiTIC al treball Robotast gastronòmic, d’Ester Asturgó, Jordi Cervantes i Sergi Esteve, de l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda.
El projecte s’ha dut a terme amb els alumnes de
5è de primària. El jurat valora positivament l’ús que
s’ha fet de diferents recursos i aplicacions TIC per
construir aprenentatge i desenvolupar continguts
relacionats amb la gastronomia de Catalunya. Destaca la implicació de les famílies, alumnat de l’escola des de P3 fins a la ESO i personal de cuina en el
desenvolupament de les diverses fases del projecte, així com la col·laboració en les principals activitats del producte final, com la lectura de codis QR i
la programació de robots per arribar a descobrir els
menjars típics de les comarques treballades.
3r premiTIC al projecte A rodar!, de Joan Pau i Javi
Sánchez, del col·legi Salesians de Badalona.
El projecte s’ha dut a terme amb els alumnes de
2n curs de CFGM de mecanització i alumnes de 4t
d’ESO de l’assignatura optativa de Tecnologia. Es
valora positivament el paper que han tingut els
alumnes de CFGM, convertint-se en experts i explicant les tècniques de treball i coordinant el seu
equip de treball, així com els alumnes de l’ESO, que
han acceptat aquest paper. En el disseny i construcció d’aquest petit vehicle elèctric propulsat per
una hèlix s’han implementat eines i recursos com
la impressora 3D i programes de CAD.

Accèssit al millor treball TIC relacionat amb la Pastoral educativa per al projecte Campanya de comunicació del banc de sang, de Carmen Castillo, del
col·legi Maria Auxiliadora –Salesianes- de Terrassa.
Aquest projecte, dut a terme amb el protagonisme d’alumnes de NEE i d’altres dels cursos de 5è i
6è d’educació primària, consisteix a conèixer la importància dels bancs de sang i de conscienciar l’entorn de la necessitat de les donacions; a tal efecte,
en el projecte s’ha fet una campanya de comunicació utilitzant diferents eines TIC, com programes de
presentacions, xarxes socials, edició d’imatge i vídeo,
recull fotogràfics, infografies, etc, que conclou en la
jornada de donació de sang. L’ús combinat de diferents eines al servei de la comunicació, el desenvolupament de competències dels àmbits lingüístic, matemàtic digital i també de la dimensió interpersonal
de l’educació en valors, integrant específicament la
dimensió pastoral per incloure la identitat salesiana,
han estat especialment encertats. Es valora, a més,
l’esforç d’inclusió dels alumnes amb NEE i la repercussió que la campanya ha tingut en l’entorn de l’escola.
S’han presentat projectes d’una gran qualitat i mereixedors de ben segur d’un guardó. El jurat vol destacar especialment les següents projectes: Jòquer,
paraulotes que no ho són, del col·legi Sagrada Família de Lleida, i Ei, et penja un fil!, del col·legi Prats
de la Carrera de Palafrugell.
Una selecció dels treballs podrà ser consultada a la
web de la FECC, a l’accés Premis/ Premis TIC.
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SANT JOSEP DE NAVÀS
PREMI NACIONAL ETWINNING
“MONUMENTAL EUROPE”

Centros Educativos
Innovadores

Ayudamos a ahorrar educando

APRENDIENDO... ¡SIN LIBROS!

El projecte eTwinning del col·legi Sant Josep Monumental Europe ha rebut el premi nacional dins
la categorIa 7-11 anys. El lliurament de premis va
tenir lloc a la seu del Ministeri d’Educació de Madrid INTEF (Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat) .
Monumental Europe es va realizar amb la participació d’altres escoles d’Europa: Grècia, Itàlia, Polònia i França i amb alumnes de diferents edats de
primària
El jurat va valorar el projecte per la seva creativitat,
innovació i motivació enfocada en l’any europeu
del patrimoni cultural 2018. El projecte va aconseguir reforçar i compartir el sentit d’identitat europea amb el treball cooperatiu dels cinc països.
S’emfasitza l’originalitat i les metodologies emprades per desenvolupar les múltiples activitats
del projecte: “ME shopping contest”, “ME calendar
2018”, “ME travelling mascot”, “ME anthem”, etc.
La Ministra d’Educació, Isabel Celaá, va lliurar el
trofeu a la mestra coordinadora del projecte, Fina
Vendrell, i als altres professors premiats d’altres
categories, felicitant-los per la important tasca
educativa i fer de l’escola un lloc obert al món,
aconseguint noves formes d’ensenyar i aprendre. Va encoratjar els docents a seguir innovant i
avançant amb èxit a partir de la col·laboració, l’experimentació, el treball en equip i el respecte a la
diferència.

€
Ahorro en el
material didáctico

Contenidos adaptados,
al momento

Mejora de la
calidad
educativa

Impresión ecológica.
Material 100%
aprovechable

AHORA CON COMCOLOR
ES POSIBLE...
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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VEDRUNA CATALUNYA
PRESENTA MATERIALS DE CULTURA RELIGIOSA A BLANQUERNA

El passat 20 de juny, l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura acollí la presentació
dels materials de cultura religiosa de la xarxa de centres de Vedruna Catalunya Educació.
L’acte, que va tenir lloc a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de Barcelona, va comptar amb una taula rodona sobre Educació i cultura religiosa en la Catalunya del segle XXI,
presidida i conduïda per Míriam Díez, directora de l’Observatori Blanquerna.
Ja fa una dècada que les escoles Vedruna van replantejar els materials per treballar el fet religiós a les
aules i, d’aquest replantejament, en va néixer l’itinerari de cultura religiosa que ha implementat amb
èxit a les 36 escoles.
Introduí l’acte Manel Salas, responsable de l’Àrea de Pedagogia i Innovació de Vedruna Catalunya, i
Ramon Rial, director d’Escorial Vic, membre de l’equip
de formació de la mateixa fundació i coordinador del
projecte, fou l’encarregat de presentar els materials. Per
a Rial aquest recorregut no és només una nova mirada que es projecta a les aules envers el fet religiós, sinó
també “una voluntat de fer que els alumnes pensin”.
Participaren a la taula rodona Francesc Torradeflot, de
l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i
el professor Josep Lluís Carod-Rovira.
S’hi va fer palesa la necessitat de fugir de dogmes i
adoctrinaments i apropar el fet religiós a la societat des
de la diversitat, el respecte i el treball d’uns valors comuns .
Els materials de cultura religiosa de les escoles Vedruna
han estat un èxit d’acollida entre la comunitat educativa i un exemple de punts de confluència i de sinèrgies
traçades a partir del treball de cultura, coneixement i
valors.
Per a l’escola Vedruna, el material que es presentà el
passat dia 20 és una manera més de donar resposta a
les necessitats de la societat actual.
Compartir-ho i reflexionar-hi en societat és també la
manera de repensar com s’està formant des de les aules els ciutadans i ciutadanes del demà i quins són els
valors que han de traçar la formació que reben a l’escola, en aquest cas des de la vessant de cultura religiosa.
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MARY WARD
PREMI MILLOR PRESENTACIÓ
El passat 30 de maig, tres alumnes de
3er d’ESO del col·legi Mary Ward de Barcelona van participar a la final del programa d’emprenedoria Start Up School
2019 i van rebre el premi a la millor presentació en públic.
La llengua vehicular del Programa Concurs Start_Up School és l’anglès, ha tingut un període inicial de Mentoratge i
dos Semifinals.
El nivell d’aquesta edició ha estat molt
alt, segons el jurat.

MARISTES CATALUNYA
L’ESTIU MARISTA MOU A CANVIAR EL MÓN!
Els Maristes tornen a mobilitzar aquest estiu
prop de 5.000 infants i joves en diverses activitats. Des del Pirineu fins a Hongria. D’Horta
de Sant Joan, a la Terra Alta, a Medellín. Campaments, rutes, casals, colònies, campus esportius, cursos de formació, experiències de
voluntariat internacional… tot allò que mou a
canviar l’entorn i a fer-lo millor d’acord amb
els valors maristes.
Més de 1.000 joves prenen part en diferents
campaments i rutes per diversos indrets (Beget, País Basc, Sevills, Alins, la Pobleta de Bellveí, Queralbs…) o en iniciatives de servei en
altres països: des de l’AE Arrels (Girona) faran
un servei a Karcag (Hongria) o des de l’AE
Montserrat (Sants-Les Corts) participaran en
un camp de treball a Esztergom (també a
Hongria) i en un altre a Croàcia. D’altra banda, un grup de 12 mestres, monitors i alumnes del col·legi
Maristes Rubí anirà cap a Grècia en missió de servei a un camp de refugiats. Des de FAJMACOR, a més,
s’han organitzat diversos campaments i camps de treball entre el 2 i el 24 de juliol a Erill la Vall, Barruera
i Tavascan i a l’Horta de Sant Joan.
En el camp de la solidaritat internacional, l’ONG SED Catalunya organitza aquest estiu experiències de
voluntariat a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina. Així, els voluntaris prendran part en camps de treball-missió a
Horqueta (el Paraguai), a Medellín (Colòmbia), a Mururu (Ruanda) o al Líban, en aquest cas per col·laborar amb el Projecte Fratelli.
D’altra banda, una trentena d’animadors i animadores participaran a les Colònies del Nen Déu, a Llinars
del Vallès, unes colònies que ja tenen 40 anys de vida.
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SANT JOSEP DE NAVÀS
A BRUSSEL·LES PER LES NOVES PEDAGOGIES DE L’EDUCACIÓ
Les directores i mestres de sis escoles d’Europa, entre les quals el
col·legi Sant Josep de Navàs, han
realitzat la primera trobada “face
to face” a la seu de l’European
Schoolnet de Brussel·les per tal de
realizar un monitoratge que durarà fins a finals del 2020 amb l’objectiu d’elaborar un pla d’acció de
centre quant a lideratge compartit
i projectes interdisciplinaris.
Les noves pedagogies del segle XXI
potencien el treball col·laboratiu i
pretenen enfortir el si de cada escola partint de les capacitats i punts forts de tothom qui forma part de la comunitat educativa: mestres, alumnes, famílies, personal no docent i agents externs. “Tots sumem en l’ensenyament-aprenentatge dels nostres infants, tots formem part d’un aprenentatge continu que ens prepara per
afrontar els reptes de la vida”.
El projecte de treball durarà aproximadament un any i consta de diverses trobades online i també
de tres trobades a Brussel·les.

ESCOLA TABOR
MENCIÓ PROVES CANGUR
Dos alumnes de l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda, Francesca Villagrasa
(de la classe de 5è de Primària) i Aleix Escobosa (de la classe de 3r d’ESO) han rebut una
menció a les proves Cangur, que convoca la
Societat Catalana de Matemàtiques. La 24a
edició va tenir lloc el 21 de març a 1.136 centres de tot Catalunya.
Francesca Villagrasa ha quedat en el lloc
32 de 15.737 participants de 5è de Primària
(amb una puntuació de 113,75 punts) i Aleix
Escobosa, en el 154 de 21.543 de 3r d’Educació Secundària Obligatòria (amb una puntuació de 118,75 punts).
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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!

