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V I D A ESCOLES
“ESCOLLIM VALORAR ALLÒ SENZILL QUE TENIM CADA
DIA, PROTEGIR-LO: NO UTILITZAR I LLENÇAR, SINÓ
VALORAR I CONSERVAR”
Papa Francesc
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COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
“SIGUES UN HEROI, MILLORA LA CONVIVÈNCIA”
Després de dos anys de valoracions i trobades
amb professors, alumnes i experts en assetjament, el projecte Herois, liderat i dissenyat per
un equip de professors de la comissió de Convivència del col·legi Claret de Barcelona, ja és una
realitat.

La primera trobada es va realitzar el passat 4 d’octubre i la missió dels Superherois amb els seus
Herois, va ser STOP A LES ETIQUETES. Aquests
darrers han personalitzat en el seu portfoli les valoracions, compromisos i conclusions d’aquesta
innovadora iniciativa.

El respecte, l’empatia i l’assertivitat són valors
i habilitats essencials per poder dur a terme els
dos objectius principals d’aquesta iniciativa: la
millora en la convivència entre els alumnes del
col·legi i la prevenció de l’assetjament escolar.

La valoració dels Superherois i els Herois va ser
molt positiva destacant-ne l’organització, el clima de confiança, l’amabilitat, la creativitat, la
conscienciació, la implicació i la motivació per
ambdues parts.

Enguany han iniciat el projecte amb dos cursos:
1r de Batxillerat, els Superherois, i l’alumnat de 1r
d’ESO, els Herois. Durant aquest curs, es realitzaran quatre trobades més i la idea és continuar i
ampliar el projecte a altres cursos.

Amb èxit, doncs, tots van mostrar els seus superpoders!

Tot i que Herois és interdisciplinari, els alumnes
de 1r de Batxillerat treballen des de la matèria
de Filosofia diverses activitats amb la finalitat
d’aconseguir les missions que se’ls plantegen.
Així mateix, des de l’assignatura de Cultura Audiovisual, han preparat un vídeo de presentació i
sensibilització per als alumnes de 1r d’ESO.

L’escola Claret promou la formació integral dels
alumnes d’acord amb una concepció cristiana de
l’home, de la vida i del món, segons l’estil de Sant
Antoni Maria Claret, i els prepara a participar activament en la transformació i millorament de la
societat. És una escola al servei del poble, i així,
dona resposta a una opció educativa que molts
pares reclamen, i vol obrir-se a tothom qui desitja d’educar-hi els propis fills.
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LA SALLE CATALUNYA
CURS PLE DE NOVETATS
El passat 12 de setembre, les aules de La Salle Catalunya s’omplien de nou. Sota el lema Imagina, els 25 centres educatius de
la institució a casa nostra iniciaven un nou curs, que enguany
arriba carregat de novetats.
Aquest curs La Salle augmenta
l’oferta educativa i seran 10 els
centres que impartiran el Batxillerat Dual, que permetrà els
alumnes d’obtenir la titulació de Batxillerat del país d’origen i el nord-americà: La Salle Barceloneta, La
Salle Comtal, La Salle Congrés, La Salle Horta, La Salle Manlleu, La Salle Manresa, La Salle Montcada, La Salle Reus, La Salle Sant Celoni i La Salle Tarragona).
D’altra banda, La Salle Torreforta iniciarà de manera experimental la implantació a 1r, 2n i 3r de primària
del Nou Context d’Aprenentatge (NCA). L’NCA és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia,
que pretén donar resposta a les necessitats que presenta l’escola actual. L’NCA ha arribat a 15 centres
més de La Salle de tot el territori espanyol.
La Salle Catalunya compta amb una xarxa de 25
centres educatius que ofereixen totes les etapes educatives, des del primer cicle d’Educació
Infantil fins a la Universitat. Una de les apostes
de la institució són els Cicles Formatius. Actualment La Salle n’ofereix 25 de presencials, 9 de
Grau Mitjà i 16 de Grau Superior. A més, també
ofereix quatre titulacions de Cicles Formatius
online.
Pel que fa a les instal·lacions, La Salle ha aprofitat l’estiu per fer diversos arranjaments a les
instal·lacions, com el nou menjador a La Salle
Horta, la remodelació de la pista del pati de La
Salle Premià de Mar, l’aula del professorat de
La Salle Mollerussa o diversos espais al Campus Barcelona, com el IoTICAT i la cuina. Altres
centres també han fet obres de millora de canalització de l’aigua, de cablejat elèctric, entre
d’altres.
La Salle és una institució educativa amb més
de 300 anys d’història i presència a més de 80
països dels cinc continents. Compta amb més
de 1.000 escoles -25 a Catalunya amb 1.500 docents-, centres educatius i projectes pedagògics i la implicació de més de 70.000 educadors
i col·laboradors.

School
Integration

D’1 a 4 setmanes d’immersió a una escola
britànica amb estudiants natius de parla
anglesa per als teus alumnes de primària,
ESO i batxillerat.

Vols conèixer el nostre programa a UK?
Estem organitzant el segon viatge gratuït de 2 dies per
a professors i directors, per tal que pugueu conèixer
de primera mà els nostres col·legis a UK i saber més
amb relació al British Educational System.

Viatge gratuït per a professors
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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
REFERMA VINCLES A L’ESO
El passat 3 d’octubre, els alumnes de 1r d’ESO del
col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de la
Mogoda van anar al parc del Montnegre i el Corredor per gaudir d’un dia de convivència amb
l’objectiu de consolidar el grup i refermar els vincles entre companys.
Passar de l’etapa de primària a la de secundària
és tot un repte: nous professors, nous espais, noves matèries, companys nouvinguts... molt per
assimilar en poc temps!
Aquesta trobada de 1r d’ESO permet els alumnes d’apreciar els valors de la convivència fora de
l’aula, valorar l’entorn natural, així com conèixer i
respectar les diferències entre persones i desenvolupar les capacitats afectives.

MARISTES
PRESENTAT EL LEMA DEL CURS 2019-2020: ARA!
ARA! Aquest és lema de les dinàmiques pastorals i acadèmiques de Maristes per a aquest curs 2019-20. Els materials que es faran servir han estat treballats juntament
amb províncies maristes amb presència a Europa i és un
lema que els infants i joves d’aquests territoris tenen com
a eix vertebrador.
“Hem triat el lema perquè el que ARA tenim a les mans i a
l’abast dels sentits és el que podem viure plenament. Perquè l’ARA ens torna qui som, on som, amb qui ens relacionem, les necessitats i les oportunitats que tenim a l’abast i
la possibilitat de desplegar-nos plenament”.
“El que es proposa és un exercici de consciència plena,
de sostenir a les nostres mans el que la vida és ARA: és
la nostra identitat personal. Amb la nostra història i amb
els nostres somnis, que es fan presents en cada decisió
conscient i que concretem en accions per viure més lliures, més plens, més protagonistes dels nostres moments,
més nosaltres”.
“És la nostra identitat social, familiar, religiosa… que es concreta en el nostre entorn, amb les nostres relacions. Parant
atenció a allò que hi passa: a les alegries compartides, als riscos assumits junts i als reptes afrontats en
corresponsabilitat. Aquesta realitat implica saber reconèixer-nos i com funcionem en relació amb els
altres”.
ARA! Tenim al davant tot un curs per poder fer nostre aquest lema, que ens pot ajudar a cercar i crear
una societat més feliç a partir del lloc on es troba una realitat marista.
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PUREZA DE MARIA
INAUGURA PLAQUES SOLARS
Aquest curs, el col·legi Pureza de Maria de Sant
Cugat del Vallès ha posat en funcionament 177
plaques solars amb les quals vol produir de forma
sostenible gran part de l’electricitat que necessita
el centre.
Després de 45 anys de tradició educativa, l’escola vol seguir sent un referent educatiu de futur.
Les plaques fotovoltaiques no només són importants per a l’estalvi energètic i la factura elèctrica,
sinó una bona opció per a la institució educativa,
ja que els alumnes entenen que hi ha diferents
alternatives d’energia sostenibles i no contaminants. Així doncs, el centre conscienciar sobre la
cura del medi ambient.
“Som i serem una escola verda activa, i per això
iniciem el nostre camí en el desenvolupament
d’una major independència energètica per minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle”,
afirmen des de l’escola.

Mejora la Calidad Educativa

¡COMUNICANDO
EN COLOR!
UNA TECNOLOGÍA ÚNICA PARA LA ESCUELA INNOVADORA
El uso del color optimiza la comprensión de los
documentos en un 75%; mejora la memorización,
visualización y atención de los alumnos.

Aprendiendo...
¡Sin libros!

Crea contenidos adaptables y dinámicos propios,
por proyectos y bajo demanda.

€

Ahorro en el material didáctico al coste
de impresión más bajo del mercado.
Impresión ecológica y material
100% aprovechable.

www.risoiberica.es
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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
ARBRE DELS DESIGS
El passat 2 d’octubre els alumnes de primària i ESO del
col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de la Mogoda van participar en una celebració d’inici de curs.
L’equip de pastoral va reunir l’alumnat per separat a la
capella per gaudir d’un moment íntim i transcendent,
donar gràcies per aquest nou curs i fer una dinàmica
de reflexió entorn el lema que els acompanyarà durant
tot l’any: Suma i segueix.
Els nois i noies es van emocionar amb les cançons interpretades pels companys i companyes, van escoltar
un conte i van participar en una activitat en la qual havien d’escriure sobre fulles de colors allò que voldrien
que sumés durant tot aquest curs. En acabar, van enganxar les fulles a un mural que tenia dibuixada una
soca nua, de manera que l’arbre va quedar guarnit
amb les bones intencions, objectius i projectes dels
nostres estudiants.
“Els arbres dels diferents cicles s’han penjat als passadissos perquè els nostres joves, cada cop que els vegin,
recordin que tots junts SUMEM molt i que han de SEGUIR amb la il·lusió del primer dia fins a final de curs”.

MARISTES
QUÈ FAN PEL MEDI AMBIENT?
Una de les crides del Capítol General que
es va celebrar a Medellín (Colòmbia) el 2017
instava Maristes a “desvetllar en nosaltres i
al nostre voltant una consciència ecològica
compromesa amb la cura de la nostra casa
comuna”.
El Pla estratègic Marista 2017-2025 recull aquesta inquietud i hi dedica un projecte
anomenat Dels egos als ecos, que defensa
desenvolupar una consciència ecològica integral.
Coincidint amb la setmana de la Cimera del
Clima a Nova York i d’una preocupació real i
constatable pel futur del planeta que es viu dins l’Institut Marista, s’han donat a conèixer a través de les
xarxes diverses iniciatives que estan tirant endavant per contribuir a la cura d’aquesta “casa comuna”.
A les escoles Maristes han instal·lat contenidors per fer la separació de residus, aposten pels embolcalls
reutilitzables, participen en programes de neteja de platges o boscos, tenen cura dels horts o reciclen
l’oli, entre moltes altres iniciatives.
Les diferents obres educatives maristes han posat de manifest que els petits gestos aconsegueixen
grans passos: reciclar, abandonar l’ús de productes d’ún sol ús, estalvi d’aigua i energia… Uns gestos
que, d’altra banda, entronquen amb l’encíclica laudato Si del Papa Francesc, que ja el 2015 instava “els
homes i dones de bona voluntat a preocupar-se pel medi ambient i per la salut del planeta”.
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SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
PROJECTE PER DESVETLLAR VOCACIONS CIENTÍFIQUES
El col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona ha començat
el curs 2019-2020 sumant-se al projecte Inspira STEAM
per al foment de la vocació científico-tecnològica.
El projecte està impulsat per la Universitat de Deusto
i té com a finalitat fomentar i donar a conèixer entre
l’alumnat el món de la investigació, la ciència i la tecnologia, a més de les carreres universitàries més tècniques.
Inspira STEAM neix de la necessitat de promocionar
vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat i de la urgència de fer-ho especialment entre les
nenes. Al col·legi Sant Pau Apòstol, l’alumnat de 6è de
Primària realitzarà sis sessions dirigides per diferents
professionals relacionades amb el món de la ciència, la
tecnologia i la investigació que s’aproparan a l’escola.
Per treballar de forma integral, els tutors de 6è de primària del centre també han realitzat la formació
del projecte “Inspira STEAM” a la Universitat Rovira i Virgili a càrrec d’Ander Mimenza, amb l’objectiu de
transmetre aquesta sensibilitat i vocació en el dia a dia de l’aula i col·laborar estretament amb el treball
de les professionals que faran de mentores.
Podeu descobrir més detalls sobre aquest projecte en aquest espai web:
http://inspirasteam.net/
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COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
TEENS&KIDS GAMMERS, PREMI ACCIÓ MAGISTRAL
El projecte Teens&Kids Gammers, creat per
un grup d’alumnes de secundària de l’escola
Claret de Barcelona, ha estat un dels cinc premiats a la modalitat Idea Alumnado al Premi
Acció Magistral 2019.
El passat 21 de setembre va tenir lloc l’acte
de lliurament de premis al Campus BBVA de
Madrid. Els guardons van ser entregats per la
ministra d’Educació i Formació Professional
en funcions, Isabel Celaá, juntament amb el
president de Fad, Ignacio Bayón; la directora
general de Fad, Beatriz Martín Padura, i el director de Comunicació i Negoci Responsable
de BBVA, Paul Tobin.
El Premi Acció Magistral és una iniciativa del Fad i el BBVA que té com objectiu donar a conèixer iniciatives creatives, innovadores i amb impacte social de centres educatius d’Infantil, Primària i Secundària
de tot Espanya.

ESCOLA TABOR
CREACIÓ I IMAGINACIÓ AMB ELS ROBOTS
La primera setmana d’octubre van començar
a l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda les activitats extraescolars del curs, entre
les quals l’espai Makers, que es planteja com
una continuació, ampliació i diversificació de
les feines que ja es fan a les aules en el camp
de la programació i la robòtica.
No es tracta només de posar en pràctica el
pensament computacional de les persones.
El plus que s’afegeix és aplicar en un camp
teòricament molt mecanitzat les dosis de
creativitat que calen per resoldre aquestes situacions. Fins i tot la manipulació de materials
que semblen trets d’una classe d’educació
visual i plàstica esdevé una eina gairebé tan
important com les tauletes o els ordinadors que, a priori, semblarien les eines a utilitzar en
exclusiva.
Aquesta activitat utilitza, doncs, instruments tecnològics (alguns de senzills, altres de més
complexos) i introdueix els participants en l’apassionant món de la gamificació, això és, l’ús
del joc com a instrument pedagògic de primordial importància.
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SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
TORNA L’ENGLISH CLUB
El passat mes d’octubre va arrencar de
nou l’English Club al col·legi Sant Pau
Apòstol de Tarragona, experiència que
es va posar en marxa fa aproximadament cinc anys. La idea parteix d’aprofitar l’hora de l’esbarjo per parlar en
anglès de forma dinamitzada.
Aquesta és la filosofia de l’English Club:
un dia a la setmana i durant l’hora del
pati, els alumnes de primària i d’ESO,
a part de gaudir d’un bon esmorzar,
tenen una oportunitat més d’estar en
contacte amb la llengua anglesa des
d’un enfocament més informal i distès.
Per tal que els infants i joves desenvolupin la comprensió oral i assumeixin aquesta llengua com una forma més de comunicar-se, s’ofereixen
aquestes sessions de conversa en anglès en grups reduïts per tal de crear un clima de confiança imprescindible perquè l’alumne se senti a gust i participi activament de les activitats orals proposades.
Amb els i les conversation assistant nadiues de l’escola, parlen de diferents topics: com els ha anat el
cap de setmana, els seus interessos i gustos, les seves rutines, els plans que tenen… D’aquesta manera,
treballen i practiquen les habilitats comunicatives orals en anglès.
L’ensenyament de les llengües estrangeres
s’ha d’entendre des d’una metodologia activa, innovadora i inclusiva, i aquests espais resulten una eina molt potent per estimular-ne
l’aprenentatge i millorar les destreses comunicatives en llengua anglesa de l’alumnat. Els
resultats aconseguits després de cinc anys
d’aplicació de l’acció didàctica fan pensar que
la proposta afavoreix la correcta i significativa
adquisició de l’anglès per part dels alumnes.
Els col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona,
gestionats per la Fundació Sant Fructuós, tenen com a missió l’educació integral de les
persones en un sentit cristià de la vida, que
puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells
objectius que lliurement es proposin.
La finalitat del conjunt de la comunitat educativa és l’educació integral de l’alumnat, així
com la formació personal i millora professional de tots els membres que la constitueixen.
Això es construeix i s’enriqueix mitjançant una
participació activa, coordinada i responsable.
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SANT JAUME DE LA FEP
ARTICLE D’OPINIÓ: AJUDEM, APRENEM… CREIXEM. APRENENTATGE SERVEI (APS)
Aquest projecte neix a partir de la realitat de la
nostra ciutat de L’Hospitalet del Llobregat, del barri Collblanc-Torrassa, i per tal de donar resposta
a les necessitats educatives dels nostres alumnes
i del nostre entorn amb la finalitat de millorar-lo.
Des de ja fa uns 12 anys l’escola es planteja curs
darrera curs la revisió, actualització i introducció
de diversos projectes educatius de Servei a la Comunitat i d’Aprenentatge-Servei (ApS) en les diferents etapes educatives (des de P3 fins 2Btx) en
un projecte comú, transversal i integral basat en
un model pedagògic que fomenta l’experimentació, la participació activa, la interdisciplinarietat i la
cooperació.
Creiem fermament en l’efectivitat de l’aprenentatge entre iguals. Des de fa molts anys desenvolupem projectes en què els alumnes més grans
es converteixen en un referent pels més petits de
l’escola. En el dia a dia del centre, alumnes de cursos superiors “apadrinen” alumnes més joves; els
hi organitzen activitats de lleure, d’aprenentatge,
esportives… I pels alumnes més grans l’experiència en alguns casos es converteix en un projecte
d’emprenedoria en què ells organitzen la major
part de les activitats, o s’organitzen per grups cooperatius per desenvolupar el projecte. En general
sempre es treballa amb la metodologia de Projectes, i sovint des d’un plantejament interdisciplinari. I és a partir d’aquestes experiències que en els
darrers cursos desenvolupem, en diversos nivells,
diferents Projectes Aprenentatge-Servei (ApS) i
Serveis Comunitaris amb algunes entitats i institucions del barri, la ciutat i el país.
Alguns dels projectes es centren en la mateixa escola i en la nostra comunitat educativa. És aquesta experiència prèvia de servei, d’ajuda i suport,
el que garanteix que els posteriors projectes ApS
i Serveis Comunitaris es desenvolupin amb èxit.
Així, doncs, especialment a l’ESO i al Batxillerat
desenvolupem diferents projectes ApS que es
basen en un treball en xarxa amb altres entitats
i institucions del barri i la ciutat. La integració del
servei a la comunitat i les tasques de voluntariat
amb l’aprenentatge de competències, valors, continguts i habilitats, són la clau d’aquests projectes
tan enriquidors pels alumnes i per la comunitat,
donant resposta a necessitats reals del nostre entorn, i especialment amb les persones més vulnerables o amb més necessitats (en el nostre cas:
malalts mentals, gent gran, gent que passa fam…).

Amb aquests programes de servei i voluntariat,
els alumnes tenen l’oportunitat de cooperar, responsabilitzar-se, ser solidaris, exercir la ciutadania,
experimentar el valor de l’esforç, empatitzar, planificar, innovar, ser creatius, resoldre problemes,
créixer com a persones…. tot aportant una millora a les persones i institucions amb qui col·laborem. Tots els projectes ApS que desenvolupem,
així com d’altres iniciatives educatives de l’escola,
es basen en el marc de la justícia social, l’educació en la solidaritat i la cooperació, la defensa dels
drets humans tot promovent el pensament crític,
la consciència, el compromís social i la sensibilització vers el medi ambient i la sostenibilitat.
Un altre dels trets d’identitat de la nostra escola és
l’aposta per l’educació de la diversitat i l’escola inclusiva. Tenim alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la seva discapacitat física, psíquica o del seu trastorn psicològic. Des de ja
fa 11 cursos disposem d’un SIEI (abans USEE): “Els
Peixos / El Taller” amb 10 alumnes, força integrats
en la dinàmica del seu grup-classe i amb la vida
de l’escola. Ells també són protagonistes d’alguns
d’aquests projectes ApS de forma molt activa i significativa.
També vull destacar un altre dels pilars del nostre
projecte educatiu que ens identifica i que vertebra
moltes de les nostres intervencions educatives,
des de fa ja força temps: l’Educació Emocional i
l’Educació en Valors. D’entre altres, desenvolupem
un programa d’Educació Emocional i Competències Socials des de P3 fins 2Btx que dona coherència i facilita força aquesta proposta educativa. Tanmateix, darrerament, hem anat introduint alguns
projectes d’Emprenedoria en diferents nivells educatius que han enriquit força la nostra proposta
educativa, i que també han col·laborat en millorar
l’oferta de projectes ApS i Serveis a la Comunitat.
No oblidem tampoc la difusió i socialització
d’aquests projectes per tal d’optimitzar-los i consolidar-los mitjançant xarxes socials i mitjans de
comunicació. A tall d’exemple, posem l’enllaç a un
vídeo on es mostren algunes imatges dels projectes APS, així com les valoracions que en fan alguns
dels alumnes. també l’enllaç d’una de les notícies
que es va emetre a TV L’Hospitalet sobre un dels
projectes.
Xavi Prado. Psicòleg escolar. Orientador psicopedagògic Escola Sant Jaume de l’Hospitalet (Fundació Escoles Parroquials).
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ESCOLES MANYANET
SESSIÓ COMPLIANCE ALS CENTRES

A les escoles Manyanet, compliance és el conjunt de procediments que regulen la manera de complir
les lleis i els reglaments interns de manera eficaç i sostenible.
Durant el passat mes de setembre, tots els equips docents dels col·legis Manyanet han rebut la informació tècnica i jurídica sobre el Codi General
de Conducta (CGC) i la seva unitat de compliment en tot el que fa referència a la manera
de complir les normes i els reglaments interns
compliance, a càrrec d’Antonio Ruiz, mestre,
advocat i responsable de compliment normatiu (Compliance Officer) dels Centres.
El compliance estableix les polítiques i procediments adequats per a garantir que la institució (inclosos directius, treballadors i col·laboradors) compleixi amb el marc normatiu
aplicable. La seva finalitat és implantar mesures que garanteixin el compliment normatiu
al centre.
En aquesta formació, s’explicava a tots els
Equips Docents de les escoles el significat
de la figura del compliance officer: un expert
jurídic que vigila que les accions de l’escola
compleixin la legalitat vigent per tal de no saltar-nos cap normativa que ens afecti directament o indirectament.
La formació del personal és imprescindible
per tirar endavant el programa de compliment.
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MARY WARD BCN
ESMORZAR SOLIDARI
Com cada any, els alumnes de 5è de primària del
col·legi Mary Ward de Barcelona van organitzar
l’esmorzar solidari per recollir diners per a la jornada del Domund.
Els alumnes van fer personalment els pastissos i
ho van vendre tot a 1 €. Quan va acabar la jornada,
van comptar els diners i en van fer lliurament a la
Mater Esther, que ho farà arribar a l’arquebisbat de
Barcelona.
Tota l’escola s’hi va implicar molt i els pastissos tenien molt bona pinta!

SANT PAU APÒSTOL
APRENEM COM A CIENTÍFICS

Amb l’objectiu de formar millor l’alumnat en les competències científiques del segle XXI, els professors
de les escoles diocesanes de Tarragona han iniciat el curs aprofundint en els mètodes indagatius (IBSE)
de l’ensenyament de les matèries de ciències.
Així, el passat mes de setembre es va celebrar una trobada del claustre de professors amb el Dr. Víctor
López, professor i membre del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de
la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de dialogar i reflexionar al voltant de les pràctiques que
actualment es duen a terme a l’aula.
La trobada va permetre compartir els projectes indagatius que s’han anat aplicant en els darrers cursos
a les escoles diocesanes de Tarragona, entre les quals es troba el col·legi Sant Pau Apòstol.
El mètode IBSE permet que els alumnes assoleixin competències necessàries per al desenvolupament
de la cultura científica, adquirint habilitats com el desenvolupament del llenguatge, la recerca dels
procediments matemàtics i el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i comprensió de la informació.
El mètode IBSE porta implícits alguns processos que ja han passat a formar part del procés d’aprenentatge al col·legi: cooperació, discussió, debat, intercanvi, reflexió i registre.
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VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Pensar en ciutats sostenibles, en igualtat de
gènere o en treball decent per a tothom. Cercar iniciatives que contribueixin a conscienciar
i actuar en bé de l’eradicació de la pobresa,
la fam o l’educació de qualitat. Desenvolupar
hàbits i crear impactes a l’entorn del canvi
climàtic, la pau i la justícia o la salut. Aquests
són només uns exemples dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible que van adoptar
tots els estats membres de les Nacions Unides el 2015 com a crida universal per posar fi a
la pobresa, protegir el planeta i garantir pau i
prosperitat arreu per al 2030.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible
afecten molts àmbits, des de les polítiques locals, territorials i globals fins al teixit econòmic,
organitzatiu, social i empresarial dels territoris.
Però l’èxit passa també per acompanyar les noves generacions a desenvolupar uns hàbits que
puguin tenir impactes a curt, mig i llarg termini. D’aquesta manera, la xarxa de centres de
Vedruna Catalunya Educació impulsa un projecte amb un full de ruta pels propers anys que
té com a finalitat incloure els objectius de desenvolupament sostenible a les aules dels seus
36 centres repartits arreu de Catalunya. Així, el
passat 24 d’octubre a Vic, seu de la fundació, va
tenir lloc la primera trobada amb impulsors de
tots els centres per tal que cada escola elabori
la seva pròpia planificació i inclogui els ODS al
treball competencial del centre.
A la trobada van col·laborar-hi algunes entitats com ara “Mou-te pel Mar” que impulsa el
plogging a través d’una app -twinapp- i Polititza’t -una plataforma sorgida de la Universitat
Pompeu Fabra que va fer unes dinàmiques a
l’entorn de la Pau, la Justícia i les Institucions
Sòlides.
Per a l’equip de Vedruna Catalunya, això no és
nou, ja que fa temps tenen en el seu Projecte
Educatiu traçat un itinerari de sostenibilitat i
de pastoral que inclouen molts dels objectius
que persegueixen els ODS. La majoria de nens
i joves de les aules d’avui, les denominades generacions Zeta i Alpha, són ja molt compromesos amb tot el que afecta la societat i els seus

impactes i educadors i educadores es mostren
confiats que de la mà i participació dels alumnes,
els fruits d’aquest treball seran generosos.

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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SALESIANS SABADELL
ADHERIT A LA DON BOSCO GREEN ALLIANCE
La Don Bosco Green Alliance és un moviment
verd global de Don Bosco que té com a objectius
la millora del medi ambient i la construcció d’una
nova generació de ciutadans i líders compromesos amb el medi ambient. L’escola de Sabadell s’ha adherit a aquesta xarxa en creixement i ja
forma part de l’aliança, juntament amb 190 membres més de 47 països de tot el món. Els membres,
a més de treballar en les àrees de prioritat clau de
l’aliança, també estan involucrats en altres iniciatives ambientals basades en les necessitats i desafiaments locals.
L’Aliança treballa en tres àrees prioritàries que es
combinen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. La feina se centra en
la construcció de xarxes en el món de la família
salesiana per treballar conjuntament en la consecució d’aquests objectius: lluitar contra la contaminació, reduir l’escalfament global i eliminar el
plàstic d’un sol ús. Cadascuna d’aquestes àrees
s’associen amb campanyes mundials en curs promogudes pel Programa de les Nacions Unides per
al Medi Ambient (UN Environment) o altres organitzacions internacionals.
L’escola, amb el Club de Ciències de Secundària i
el Departament de Pastoral com a promotors de
la iniciativa, centrarà la seva tasca en l’amenaça
dels plàstics d’un sol ús, que és actualment una de
les principals preocupacions mundials. Els articles
de plàstic d’un sol ús inclouen bosses de plàstic,
palletes, ampolles de refresc i aigua i la majoria
dels envasos d’aliments. Segons les estadístiques
actuals, es produeixen prop de 300 milions de tones de plàstic cada any, la meitat de les quals són
per a un sol ús. Això no només acaba com escombraries, sinó que al voltant de vuit milions de tones
de plàstics acaben a l’oceà anualment, afectant
així tant la vida marina com la salut humana.
Els compromisos que hem realitzat amb la Don
Bosco Green Alliance són promoure l’ús de recipients alternatius al plàstic d’un sol ús per als
esmorzars i berenars dels alumnes de l’escola,
formar alumnes perquè siguin agents actius i puguin conscienciar de reduir l’ús del plàstic entre
iguals, a l’alumnat de més curta edat i a les famílies, i fer arribar a entitats i organitzacions que tre-

ballen amb nosaltres cartes per tal d’explicar-los el
mal que estan fent els plàstics en el nostre planeta i incentivar-los perquè busquin alternatives als
plàstics i puguin col·laborar en la millora del medi
ambient.
Les accions per poder dur a terme els nostres
compromisos les compartirem amb la resta de
membres de la xarxa. Així, a través del seu butlletí, pàgina web i xarxes socials podran servir com a
font d’inspiració per a altres institucions.
El 2015, el Papa ens va animar a cada persona que
habita aquest planeta a tenir cura de la casa comuna escrivint la Laudato Si’, la primera encíclica
dedicada completament al tema de l’ecologia i el
medi ambient. Amb la Don Bosco Green Alliance
tenim l’oportunitat d’implicar a tota la comunitat
educativa en aquesta lloable missió.
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MARISTES
FORMA MONITORS EN MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Els nous monitors i monitores
de menjador de les escoles maristes han començat a formar-se
amb el curs de bones pràctiques
de manipulació d’aliments. De
moment, el passat mes de setembre ja s’ha fet la formació a
Maristes Champagnat (Badalona) i Maristes La Immaculada
(Barcelona), a càrrec de la nutricionista i responsable de serveis
de la Fundació Champagnat,
Laia Navarro, i per a aquest mes
d’octubre n’està prevista una altra a l’Associació Gabella.
El curs de manipulació d’aliments és una formació que prepara la persona per assimilar, adquirir i aplicar els coneixements necessaris per garantir unes pràctiques adequades i correctes en
matèria de seguretat i higiene alimentària. Tot per la seguretat i pel benestar dels alumnes de
les escoles maristes.
Un dels principals objectius d’aquesta formació és garantir que totes les persones que per la
seva activitat laboral estiguin en contacte directe amb els aliments durant la seva preparació,
fabricació, manipulació o servei dels productes, assimilin i apliquin els coneixements necessaris
dins de cada lloc de treball per garantir unes pràctiques adequades i correctes en matèria de
seguretat i higiene alimentària.
El curs de manipulació d’aliments l’oferim també online a través de l’Escola Mirall per a totes
aquelles persones que hi estiguin interessades. Més informació clicant aquí.
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PUREZA DE MARÍA
L’ESCOLA CELEBRA EL SEU DIA
El passat 16 d’octubre, tot l’alumnat i personal
del col·legi Pureza de Maria de Sant Cugat va
celebrar la festivitat de la Verge de la Puresa,
que tots els col·legis de la congregació commemoren amb activitats lúdiques.
A Sant Cugat del Vallès, el dia va començar
amb una Missa i posteriorment es van realitzar diferents tallers com, ara taller de circ, inflables, tallers de cuina, manualitats, torneig
esportiu, maquillatge, jocs de taula, túnel del
terror o xerrades sobre el medi ambient (Fridays for Future Sant Cugat).
Totes aquestes activitats van ser organitzades
pels alumnes de 1r Batxillerat, que d’aquesta
manera recapten fons per al seu viatge de final d’etapa.
A més, aquest any tots els equips de comunicació dels col·legis Pureza de María de l’Estat es van marcar
un objectiu: aconseguir ser TT (Trending Topic) en un dia tan especial. I… ho van aconseguir! 5 milions
d’impressions amb tan sols 4000 tuits. Un èxit!
En definitiva, ha estat un dia molt especial en tots els seus sentits. Nosaltres som de la Pureza de María,
i tu?

ESCOLA TABOR
FRIDA KHALO, NOM A 4T D’ESO
Després d’un procés de recerca i estudi, l’alumnat de 4t d’ESO de l’escola Tabor de Santa Perpètua de
la Mogoda ha decidit que Frida Kahlo sigui el nom de la promoció. Si bé tots els nivells de l’escola tenen noms fixos, des dels animalons d’Educació Infantil, els vents d’Educació Primària o els personatges
rellevants d’Educació Secundària Obligatòria, a 4t d’ESO poden triar el nom de promoció a partir d’uns
criteris determinats.
Frida Kahlo (Ciutat de Mèxic, 1907 – 1954)
va ser fonamentalment una artista que
al segon quart del segle XX va adoptar i
actualitzar els valors tradicionals de l’art
popular del seu país, sempre des d’una
voluntat transformadora de la societat.
Va ser una lluitadora pels drets de les dones en aquells començaments del segle
passat, trencant estereotips i el que se
suposava que era el paper de les dones,
aspectes que la van convertir en una icona de la lluita feminista.
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REIAL MONESTIR DE SANTA ISABEL
SELECCIONAT PER ALS PREMIS A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA I EXPERIÈNCIES DOCENTS INNOVADORES
El projecte del col·legi Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona Escape room digital 2019, liderat per Iñaki Fernández i amb
la col·laboració dels professors Laura Casquet i Montse Jansà,
ha estat seleccionat com la Millor Experiència amb Metodologies Actives al 7è Premi a la Innovació Educativa i Experiències
Docents innovadores, segons Simón Educación.
Es tracta d’un projecte basat en una activitat de gamificació
realitzada per estudiants de 6è de Primària i 1er ESO a les àrees
de Matemàtiques, Llengua, Biologia, Ciencies Socials, Música i
Art en diferents centres educatius, i l’objectiu era que l’alumnat
resolgués cinc reptes relacionats amb aquestes matèries en el
menor temps possible.
La participació va ser d’un total de 271 centres de l’Estat i diferents països d’Europa i Amèrica del Sud.
El passat 6 de novembre es va fer la presentació a Madrid d’aquest projecte innovador i guanyador en
el marc del lliurament dels reconeixements a tots els centres que n’han pres part, entre els quals el
col·legi Reial Monestir de Santa Isabel.

SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
OLIMPÍADES COM A CENTRE D’INTERÈS NEUROAMBIENT
Els alumnes d’educació infantil del col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona han iniciat el segon neuroambient d’aquest curs: “Jo puc, nosaltres podem: Olimpíades al Sant Pau!”. Aquest espai d’aprenentatge
es porta aplicant des de 2018 al centre i té com a objectiu potenciar en els infants, el domini del seu
propi cos, l’autonomia, el sentiment de pertinença
a un grup i l’orientació espacial dins de l’escola.
Els infants poden actuar, observar, experimentar,
construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres
en un procés en el que el docent aplica els coneixements neurocientífics sobre l’aprenentatge.
Actualment, el sistema d’aprenentatge per neuroambients es desenvolupa a l’educació infantil
i primària amb la metodologia Nests®, que parteix de la premissa neurocientífica que el cervell
funciona com una unitat, però que, estimulat de
forma multidisciplinar, multisensorial i emocional, afavoreix la creativitat i permet que els infants
aprenguin més i millor.
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PARE MANYANET-LES CORTS
MUSICAL EL PRÍNCEP D’EGIPTE
Pot semblar un altre espectacle infantil o festival
escolar de final de curs, però el musical El príncep
d’Egipte ha acabat sent molt més per al col·legi
Pare Manyanet-Les Corts de Barcelona. Es representa un cop cada dos anys i per això l’escola en
“gaudeix com si fos festa major”.
Durant l’any, tot infantil i primària i els alumnes
de l’ESO que ho desitgen es preparen per a l’actuació. Un total de més de 700 alumnes pugen a
l’escenari amb “la il·lusió de mostrar tot el treball
fet. Molts assajos que recauen potenciant la intel·ligència musical i la corporal-cinestèsica, i també
molt d’esforç perquè darrera de cada coreografia
hi ha un treball en equip i una coordinació de tots
els membres del número”. Enguany, s’ha treballat
el musical basat en la figura de Moisès, el príncep
d’Egipte, que a més va donar lloc al projecte Passaport a Egipte.

El passat 20 de juny, dia de l’actuació, l’Auditori
de Sant Cugat era ple de familiars amb “ganes
de veure el resultat final” i cal dir que els “nostres alumnes van brillar amb llum pròpia realitzant les seves millors actuacions”.
Els protagonistes van estar impressionants,
però també tots els grups, des dels més petits
fins als més grans, que van fer que a més d’un
espectador “se li posés la pell de gallina”. “I és
que el musical és especialment emocionant
perquè és una cosa de tots i ens recorda que,
units i col·laborant uns amb els altres, es poden
treure uns resultats que ens omplen de satisfacció com a escola. Ja estem esperant quin
farem d’aquí dos anys”.

20
PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT
RECONEGUTS 12 ALUMNES DE L’ESCOLA CRISTIANA

Un total de 43 alumnes catalans -12 dels quals de
l’Escola Cristiana- han estat guardonats amb els
Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat
curs 2018-2019. Els premis són un reconeixement
oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les
millors qualificacions de Catalunya. Els alumnes
guardonats van dur a terme, el passat 26 de juny,
unes proves comunes realitzades en diferents
centres educatius.
El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va lliurar
els premis en un acte al Palau Reial de Pedralbes.
Dels 43 alumnes guardonats -26 noies i 17 nois-,
un total de 26 alumnes cursaven el passat curs el
batxillerat de l’àmbit científic-tecnològic i 17 de
l’humanístic social.
Els alumnes de l’Escola Cristiana que han obtingut el premi són els següents:
- Joan Arenillas, Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús, de Barcelona.
- Nuria Berruezo, Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona
- Marc Carrillo, Mare de Déu dels Àngels, de Barcelona
- Clara Galceran, Jesuïtes Sant Gervasi - Infant Jesús, de Barcelona
- Pau Inglada, Vedruna Tàrrega
- Laia López, Sagrada Família, de Barcelona
- Eva Michelet, Escola Pia de Granollers
- Etna Miró, Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida
- Neus Muntó, Sagrat Cor-Diputació, de Barcelona
- Albert Puiggròs, Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, de
Barcelona

- Pere Roig, Sant Josep, de Reus
- Valentina Romeu, Padre Damián Sagrados Corazones, de Barcelona
Els premis suposen un estímul per als alumnes i
alhora són una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família.
Els guanyadors quedaran exempts de les taxes
universitàries durant el primer curs, obtindran
una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de
recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de
l’estat.
Per accedir a les proves els alumnes han d’haver
cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya i tenir una
qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen
un total de 694 alumnes per a les tres modalitats
a concurs -la modalitat d’humanitats i ciències socials, la de ciències i tecnologia, i la d’arts-, fet que
suposa 50 alumnes més que l’edició anterior.
Les proves per optar als Premis Extraordinaris de
Batxillerat s’estructuren en tres parts. La primera
consisteix en un comentari crític sobre un tema
d’interès general de la realitat social, històrica o
cultural. En la segona l’alumne ha d’exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l’alumne en el batxillerat. I en la darrera prova cal respondre qüestions
proposades sobre la matèria de modalitat que ha
triat l’alumne en fer la inscripció, en funció de la
modalitat de batxillerat cursada.
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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!

