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VIDA
a les
ESCOLES

El dia a dia dels nostres centres i institucions Desembre 2019 | Núm. 09

“COM DE DIFERENT ÉS TOT QUAN SOU CAPAÇOS DE DONAR 
EL VOSTRE TEMPS, ELS VOSTRES TALENTS I RECURSOS A LES 
PERSONES QUE LLUITEN I QUE VIUEN A LA MARGINALITAT”

Papa Francesc

http://triaescolacristiana.cat
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Un grup de joves de Plataforma d’Educació Social 
Salesians Sant Jordi – PES Girona i els seu equip 
d’educadors han treballat conjuntament, a ritme 
de Hip-Hop, enel videoclip Tot ho podem canviar, 
per reclamar la igualtat i dignitat per a tothom. La 
gravació i edició ha comptat amb la col·laboració 
d’Ames Films.

Els joves s’expressen en el videoclip en català, cas-
tellà, francès i àrab i s’ha transcrit, traduït i subti-
tulat per mostrar la importància de la riquesa cul-
tural que s’aporta des de les diferents llengües i 
cultures.

Tot ho podem canviar s’emmarca en el context de 
Neu, un projecte socioeducatiu de sensibilització 
sobre la diversitat i la realitat intercultural, desen-
volupat per Salesians Sant Jordi a Girona, Lleida, 
Mataró i Sant Boi de Llobregat. Neu té com a fi-
nalitat conscienciar les comunitats de referència, i 
especialment joves, sobre la riquesa d’una societat 
diversa i plural, fomentant models de cohesió so-
cial basats en la convivència intercultural.

SALESIANS GIRONA
COMBAT LA DISCRIMINACIÓ A RITME DE HIP-HOP

El grup de joves es va mostrar motivat i va creu-
re que un dels mitjans més oportuns per arribar a 
la gent era crear un tema de Hip-Hop, entès com 
una eina reivindicativa que serveix per fer una crí-
tica a tot allò que no agrada de la societat i del 
sistema.

Un cop l’objectiu era un tema i videoclip de Hip-
Hop, l’equip educatiu va començar a buscar dife-
rents associacions i col·laboradors amb les quals 
treballar conjuntament.

Es van fer diversos tallers, un per a crear la base del 
tema tot tenint en compte els gustos i preferèn-
cies dels joves. L’altre taller que es va realitzar va 
ser la creació de la lletra del tema, i aquesta també 
va ser creada pels joves. Per a l’enregistrament de 
l’àudio es van utilitzar les instal·lacions de l’Espai 
Marfà, amb tres tècnics de so i dues col·laborado-
res, que van ser els professionals que van fer els 
tallers anteriors.

El videoclip es va gravar en dues sessions, comp-
tant amb la col·laboració desinteressada d’un 
estudiant de l’Escola Universitària Eram. Les di-
ferents localitzacions on es va gravar el videoclip 
són en els dos barris on es desenvolupa el projec-
te, Can Gibert del Pla i Santa Eugènia, ubicats a la 
ciutat de Girona.
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El passat 13 de novembre, el col·legi Sagrat Cor 
de Sarrià va acollir la 7a Jornada d’Emprenedoria, 
que com cada any organitzen els alumnes de 2n 
curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Admi-
nistració i Finances. La Jornada d’enguany,  ba-
tejada com ‘ECOEMPRENEDORIA’, va posar l’ac-
cent en la conscienciació actual i de les pròximes 
generacions sobre la importància de la sosteni-
bilitat, l’economia circular, l’economia i reutilit-
zació de recursos, la smart city a Barcelona i l’ús 
adequat de les tecnologies aplicades en aquests 
àmbits.

L’acte va  comptar amb la presència de perso-
nalitats molt relacionades amb aquestes temà-
tiques: Raimon Puigjaner, cofundador de l’em-
presa Roots for Sustainibility; Marta Anglada, 
responsable del Departament de Sostenibilitat 
de Laboratoris Ferrer; María Monzó, directora 
d’Innovació i Coneixement a Aigües de Barcelo-
na; Daniel Urbiztondo, director general Arelsa; 
Pilar Benitez, content manager i cofundadora 
de Go Pure; Neus Olea, directora d’operacions 
de Smart Space i responsable d’innovació de AE-
BALL; Almudena Castillo, promotora del talent 
emprenedor i de l’ecosistema de startups a Ca-
talunya Emprèn, i Patricia Rovira, coordinadora 
de la Secretaria Técnica Barcelona + Sostenible 
(Agenda 21)

La paraula ‘futur’ va ser la més repetida durant 
una jornada que va brindar als alumnes la pos-
sibilitat d’escoltar el testimoni de professionals  
que han implantat les seves idees i als quals van 
poder preguntar sobre la seva experiència per-
sonal, grans projectes que han triomfat per po-
der orientar-se, les seves ganes plenes de valor i 
d’il·lusions, el seu esperit emprenedor i la manera 
de dotar els seus projectes d’una responsabilitat 
ecològica molt necessària actualment.

La Jornada d’Emprenedoria permet als  alum-
nes trobar suport, eines i recursos que els ajudin 
en la visió de projectes presents o futurs a partir 
d’aquestes experiències professionals, experts i 
altres emprenedors amb els qui poden establir 
contacte durant la jornada. El poder comptar 
amb veus més específiques i experimentades és 
un valor afegit que ajuda a encaminar els projec-
tes emprenedors que poden sorgir dels nostres 
alumnes.

SAGRAT COR SARRIÀ
JORNADA D’EMPRENEDORIA

http://www.activa.org/
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El col·legi Claret de Barcelona va celbrar la 24a Setmana de la Ciència, que va tenir lloc entre el 8 i el 17 
de novembre. Amb l’objectiu de donar una educació integral que vagi més enllà del currículum, va pre-
parar per a aquesta setmana més de 20 activitats diferents relacionades amb la ciència i la investigació.

Primera trobada de l’equip coordinador d’Eras-
mus+ del col·legi Sant Josep de Navàs a Monte-
corvino Rovella, Itàlia. Els sis països participants 
en el projecte SDGs Action! (Catalunya, Finlàn-
dia França, Itàlia, Romania i Bulgària) han treba-
llat per coordinar les activitats a realitzar durant 
aquest curs escolar relacionades amb la inte-
gració dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 2030. També s’han format en 
programació i robòtica educativa i han inter-
canviat bones pràctiques educatives dels seus 
centres escolars. En aquest projecte Erasmus+ 
SDGs Action! es pretén estendre un missatge de 
sostenibilitat a tota la comunitat educativa, local, 
regional i internacional i emprendre accions de 
millora vers els 17 ODS.

SANT JOSEP DE NAVÀS 
1A TROBADA DE L’EQUIP D’ERASMUS+ A ITÀLIA

COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
CELEBRA LA SETMANA DE LA CIÈNCIA 

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat van visitar el 
Cosmocaixa, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Cata-
lunya (MNACTEC), el Parc de Recerca Biomèdica (PRB), 
l’Institut de Ciències del Mar (CSISC) o l’Institut de Bio-
logia Evolutiva (CSIC-UPF). També gaudiren de diverses 
conferències de divulgació científica sobre nanotecno-
logia, malalties minoritàries, reproducció assistida, tèc-
nica fotogràfica, economia, fakenews i videojocs.

Per a les conferències, l’escola convidà, entre d’altres 
experts i professionals, l’investigador de l’Institut de Na-
nociència i Nanotecnologia de Catalunya Àlex Argemí, 
que amb una sessió teòrica i pràctica endinsà els alum-
nes en el món de la nanotecnologia. El doctor Daniel 
Mataró, de la Clínica Eugin, introduí els alumnes en la 
medicina de la reproducció i, en concret, en les tècni-
ques de reproducció assistida, la inseminació artificial i 
la fecundació in vitro. L’exalumne i estudiant Nil Rode-
lles parlà sobre el tractament de dades i l’elaboració i la 
interpretació de gràfics.

Els responsables de la Marató de TV3, d’altra banda, par-
laren als alumnes d’ESO i Batxillerat sobre les malalties 
minoritàries.
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El passat 29 de novembre, els alumnes del col·legis La Salle Tarragona i Torreforta es trobaren a les escales 
de la Catedral de Tarragona per participar en una nova edició de l’Encesa Solidària en favor de la Fundació 
PROIDE, ONG vinculada als col·legis La Salle. Enguany fou la tretzena trobada.

A partir de les sis de la tarda, una munió de llantions s’enceneren per fer palès el compromís i la solidaritat 
enmig d’un esfereïdor consumisme social.

SALLE TARRAGONA I TORREFORTA
ENCESA SOLIDÀRIA 2019 A LA CATEDRAL DE TARRAGONA

  

 

 

 

Estem organitzant el segon viatge gratuït 
de 2 dies per a professors i directors, per tal que 

pugueu conèixer el programa School Integration 
de primera mà els nostres col·legis a UK i saber 
més amb relació al British Educational System.

Viatge gratuït 
per a professors

Participa!

Amb la inestimable col·laboració dels estudiants 
de Batxillerat de l’escola, es dugué a terme la 
il·luminació d’una estrella gegant, com a repre-
sentació del logotip de La Salle, i s’oferiren di-
versos tallers solidaris animats per les mestres 
d’Educació Infantil i pels mateixos estudiants 
del col·legi.

Enguany, la recaptació solidària anà a parar a 
Guatemala, a un projecte anomenat Protago-
nisme social i polític per a l’impuls econòmic de 
dones rurals Maia Q’eqchi’. El projecte tindrà in-
cidència directa en dues comunitats de la zona 
Reina, Uspantán, Quiché, Guatemala.

Els objectius del projecte d’aquest any són:

-- Enfortir l’economia comunitària mitjançant 
l’exercici dels drets econòmics, polítics, socials 
i culturals, individuals i col·lectius, amb enfoca-
ment de sobirania alimentària i equitat de gè-
nere.

-- Millorar el nivell educatiu formal de dones i ho-
mes joves a Zona Reina.

-- Formar a dones de les comunitat en producció 
per al consum familiar i la venda de productes.

-- Enfortir les capacitat d’organització i gestió 
política de les dones indígenes del poble Maia 
Q’eqchi’

El funcionament del projecte consisteix en el se-
güent: en primer lloc, homes i dones de les co-
munitat de la Zona Reina reben una educació 
primària en format accelerat entre 2 i 3 tardes a 
la setmana. 

Aquests mateixos grups, participen també en 
tallers agrícoles enfocats al processament i co-
mercialització d’uns excedents que produiran 
elles mateixes o en comunitat.

Es beneficien d’aquest projecte més d’un cente-
nar de persones de les comunitat indígenes de 
la Zona Reina. La majoria de les persones bene-
ficiàries són dones indígenes i també participen 
en el projecte organitzacions locals, consells co-
munitaris i, de manera indirecta, el global de la 
comunitat.

https://www.schoolsteachershth.com/free-fam-trip-for-teachers/
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SANT PAU APÒSTOL
MÉS DE 250 JOGUINES PER CELEBRAR LA SETMANA DE LA GESTIÓ 

DE RESIDUS
Els alumnes del col·legi Sant Pau Apòstol de Ta-
rragona són conscients que acumulem records, 
joguines, roba, etc, que ja no utilitzem. I la setma-
na del 18 al 22 de novembre van aprendre també 
que una de les millors formes de tenir cura del 
medi ambient és reduir precisament els residus 
que generem i donar un segon ús a les coses que 
ja no fem servir. 

Per aquest motiu, coincidint amb la Setmana 
Europea de la Gestió de Residus, els alumnes 
van dur a terme una campanyºa per recollir jo-
guines en bon estat per adequar-les, revisar-les i 
repartir-les amb l’ajuda de Càrites entre les famí-
lies més vulnerables de l’entorn. La campanya va 
ser un èxit i es van recollir més de 250 joguines i 
articles d’oci infantil.

Aquesta iniciativa va assolir encara més sentit a les portes del Dia Internacional de la Ciutat Edu-
cadora, que es va celebrar el passat 29 de novembre, i que se celebrà al col·legi amb la partici-
pació del Tinent d’Alcalde i conseller d’educació de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño.

SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
CANVI DE LOGO
Després de més de dues dècades, l’escola Sagrada Família de Santa Perpètua de la Mogoda ha canviat 
el logo. L’antic es remuntava al 1997, quan es va estrenar oficialment a la portada de la revista comme-
morativa del 25è aniversari de l’edifici a la ubicació actual. A les envistes, però, del segon pla estratè-

gic Ítaca 2022, “cercàvem quelcom diferent, una 
síntesi simbòlica i connotativa dels valors que ens 
defineixen”.

“L’AMPA ens va posar en contacte amb un dels 
nostres pares, Xavi Moya, dissenyador de  profes-
sió, que ens va oferir justament allò que estàvem 
buscant. El nou logo transmet una imatge de mo-
dernitat i alhora sintetitza la nostra essència: un 
cor que ens identifica com a membres de la gran 
xarxa corazonista i, alhora, amb un potent simbo-
lisme, una abraçada que descriu el nostre caràcter 
acollidor i inclusiu. La figura humana que consti-
tueix la part esquerra del cor defineix a la perfec-
ció un projecte centrat en les persones, en les se-
ves inquietuds i potencialitats”.
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MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ DE BADALONA 
CORRE PER LA MARATÓ DE TV3

Més de 1.200 alumnes, professors i famílies de 
l’escola Mare de Déu de l’Assumpció de Bada-
lona van fer donacions voluntàries per córrer un 
tram dels 42,2 km d’una marató que completen 
entre tots. La finalitat era recaptar diners per a la 
Marató de TV3, que enguany estarà dedicada a 
les malalties minoritàries.

Durant tot el matí del 27 de novembre, els alum-
nes, acompanyats dels mestres i juntament amb 
els companys de classe, van fer un tram d’una 
Marató. És una activitat més de les que es pro-
gramen al llarg del curs amb l’objectiu d’educar 
persones compromeses.

Prèviament, els alumnes de secundària havien 
assistit a sessions divulgatives ofertes per la Fun-
dació de la Marató de TV3, on van aprendre què 
són les malalties minoritàries i per què és tan 
important recaptar fons per investigar-ne cures 
o tractaments. Properament, es faran més acti-
vitats amb els mateixos objectius.

www.risoiberica.es

Mejora la Calidad Educativa

¡COMUNICANDO
EN COLOR!

Ahorro en el material didáctico al coste 
de impresión más bajo del mercado.€

Impresión ecológica y material 
100% aprovechable.

El uso del color optimiza la comprensión de los 
documentos en un 75%; mejora la memorización, 
visualización y atención de los alumnos.

UNA TECNOLOGÍA ÚNICA PARA LA ESCUELA INNOVADORA

Aprendiendo...
¡Sin libros!

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

http://www.risoiberica.es
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SANT FELIP NERI
CELEBRA 60 ANYS D’HISTÒRIA

El passat 21 de novembre, la música va començar 
a sonar a la Plaça Sant Felip Neri a mitja tarda, 
abans d’acabar l’escola. S’havien ultimat els pre-
paratius de l’acte d’inici dels 60 anys d’història 
d’aquesta escola del barri gòtic de Barcelona. A 
partir de les cinc, una gran pantalla cobria una 
part de la paret d’aquesta plaça històrica, que 
s’omplia amb alumnat, professorat i famílies del 
centre, les que ara en formen part i les que n’han 
format en algun moment de la seva història.

A les sis de la tarda, l’actor Màrius Hernández, pre-
sentador de l’acte, va començar saludant tots els as-
sistents i felicitant-los per aquest seixantè aniversa-
ri. Tot seguit, donà pas als parlaments, encapçalats 
per Jordi Rabassa, regidor del Districte de Ciutat 
Vella de l’Ajuntament de Barcelona, i Mercè Mas-
sa, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Rabassa va començar destacant que “fer 60 anys 
no és res que sigui fàcil” i que “les persones passen 
però hi ha institucions que queden, com l’escola 
Sant Felip Neri, per la tasca d’educar ciutadans 
lliures i crítics, i pel seu compromís i implicació 
amb el barri, que avui és tot un acte de resistèn-
cia”. El regidor de Ciutat Vella també va destacar 
que “el gòtic ha de poder ser un barri per foto-
grafiar-s’hi, però també per viure-hi”.  Per la seva 
banda, Massa va felicitar l’escola i va agrair a tot el 
personal “per encarar el dia a dia de l’escola amb 
aquesta passió que és la defensa de l’educació”.

Anna Regàs, directora del centre, va aprofitar 
l’ocasió per explicar un conte sobre les històries 
que passen a l’escola, “històries personals i col·lec-
tives que configuren aquests 60 anys d’història 
i que construeixen dia a dia Sant Felip Neri, des 
d’uns valors i amb unes idees, amb capacitat per 

innovar i reivindicar, per adaptar-se a l’evolució del 
barri i als canvis socials i econòmics”. Regàs tam-
bé va fer un agraïment a totes les persones que 
han pres part en aquesta celebració i a totes les 
que en un moment o altre han format i contri-
buït a la construcció d’aquest projecte d’escola.

Finalment, Ignasi Garcia, president de la Fun-
dació Torras i Bages, entitat titular de l’escola, 
va cloure aquesta primera part de l’acte fent re-
ferència a l’origen i essència de l’escola, nascu-
da durant el franquisme “amb una clara vocació 
per oferir al barri una proposta educativa creativa 
i dinàmica, una proposta d’escola catalana”. I ho 
exemplificava dient que “quan venia algun ins-
pector d’educació, amagàvem les pissarres es-
crites en català per evitar que ens posessin una 
multa”. Garcia va destacar també que “aquest 
compromís per part de l’escola continua avui, 
una idea molt important del que representa Sant 
Felip Neri i de les persones que en formen part”.

Amb l’ajuda d’alguns exalumnes, Marga Floren-
sa, tutora de 4t d’ESO del curs passat, va donar 
pas a la projecció del documental Escola Sant 
Felip Neri 1959-2019, preparat, gravat i editat pel 
propi alumnat en el marc d’un projecte de classe. 

Finalment es va fer un fi de festa presentant el 
pastís amb l’ajuda de diferents representats de 
la comunitat educativa, es va cantar la cançó 
d’aniversari Colors d’escola, es va fer un brin-
dis amb totes les persones assistents i va re-
partir-se entre totes les persones una còpia del 
cartell commemoratiu en format postal, obra 
de l’artista visual i pare de l’escola Pere Llobe-
ra, realitzada en el marc d’aquesta celebració.
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SALESIANS SABADELL 
DESCOBREIX NOVES CULTURES JUGANT AL MYSTERY SKYPE

Una de les missions més difícils a l’aula d’anglès 
és que els alumnes el parlin. Al grup de sisè de 
Primària de l’escola Salesians Sabadell han co-
mençat un projecte per tal de motivar l’ús de 
l’anglès a l’aula parlant amb una figura diferent 
a la del mestre i els companys i descobrint de 
manera vivencial per què és necessari aprendre 
la llengua anglesa avui dia. Es tracta del Mystery 
Skype.

Mystery Skype és un de les propostes que ofereix 
la pàgina web Skype in the classroom. Permet a 
mestres de tot el món contactar entre ells i acor-
dar un dia i hora de trobada entre les dues au-
les. Un cop s’estableix la connexió entre les dues 
classes s’inicia un joc on els alumnes, a través de 
preguntes, han d’endevinar en quina ciutat del 
món es troba el grup amb el qual contacten. Un 
cop presentada l’activitat al grup classe, hi ha 
molt treball a fer abans de contactar amb una 
altra escola. Han de quedar clares les normes i 
crear comissions de treball. Les tasques assigna-
des als alumnes varien cada cop que hi ha con-
nexió i  són: questioners (realitzen les pregun-
tes davant de càmera), answerers (responen les 
preguntes que els facin), mappers (amb tables 
i atles, fan la recerca geogràfica i proposen no-
ves preguntes per als questioners), lead thinker 
(ha de que mantenir el control i ordre dintre del 
centre d’operacions dels mappers, de recollir la 
informació obtinguda per aquests i fer una va-
loració al final de l’activitat sobre el seu treball), 
runner (s’encarrega de mantenir una comunica-
ció fluida entre tots els integrants de l’activitat) i 
note takers (prenen nota a la pissarra per tal de 
no perdre cap informació).

La primera connexió va ser amb Hanoi, capital 
de Vietnam. Dues connexions van ser amb Rús-
sia, una amb una classe de la ciutat d’Ivanovo i 
un altre amb el petit poble de Labytnagui, a la 
zona asiàtica de Sibèria. L’última connexió va ser 
amb Rustavi, una ciutat de Geòrgia. L’activitat 
està resultant realment satisfactòria, engresca-
dora i útil. Com la mestra del poblet de Rússia 
explicava, els seus alumnes es sentien apartats 
del món i aquesta activitat els ha permès sen-
tir-se importants, amb un munt de coses a ofe-
rir a la vegada que han despertat una curiositat 
per descobrir noves cultures.

Participant-hi, els alumnes descobreixen noves 
perspectives.

http://projectia.edebe.com/
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COL·LEGI SINGUERLÍN
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

LA SALLE REUS
3.500 PERSONES AL 60È FESTIVAL DE SANTA CECÍLIA

Prop de 3.500 persones van omplir el cap 
de setmana del 23 i 24 de novembre el tea-
tre de La Salle Reus (Baix Camp) per assis-
tir al festival organitzat per l’escola per ce-
lebrar la festivitat de Santa Cecília, que es 
va commemorar el passat 22 de novembre.

Com és tradicional, tots els alumnes de l’es-
cola, des dels més petits fins al més grans, 
es van implicar “totalment” en la prepa-
ració d’un festival que enguany ha arribat 
a la 60a edició. A més a més, aquest curs 
també es commemoren els 60 anys de la 
fundació de la Tuna La Salle Reus, ben ce-
lebrada per tothom, i el 15è aniversari del 
parvulari de l’escola.

Sota el títol L’amor no fa mal, els alumnes d’informàtica de 
4t d’ESO del col·legi Singuerlín de Santa Coloma de Gra-
menet van inaugurar el passat 25 de novembre, tot just 
coincidint amb el dia Internacional contra la violència de 
gènere, una exposició fotogràfica d’obres en què les dones 
artistes parlen d’aquesta crua realitat.

L’objectiu del projecte és mostrar el rebuig a qualsevol 
mena de violència exercida cap a la dona, entenent com a 
violència no només l’estrictament física, sinó també la psi-
cològica, el control de les xarxes socials o el telèfon mòbil, 
les humiliacions públiques i privades. 

Amb aquest projecte es vol sensibilitzar la comunitat edu-
cativa i fomentar els valors del respecte i la llibertat entre 
totes les persones.

En aquesta ocasió, els espectacles van girar al voltant del lema del curs, Imagina, i es van centrar en la 
figura de la ballarina reusenca  Roseta Mauri, de la qual es commemoren els 150 anys de la mort. 

Roseta Mauri va ser una dona avançada al seu temps, de forta personalitat, que va triomfar com a 
ballarina a París i que es va convertir en una reusenca universal reconeguda en el món de la dansa. El 
decorat del festival en va reivindicar la creativitat i força.

Al festival també es va comptar amb la participació de la Tuna La Salle Reus, formada per alumnes que 
aquest curs fan 1r de Batxillerat i que, any rere any, s’emporta una de les “ovacions més fortes i sentides 
del certamen”, segons afirma la direcció de La Salle Reus. 
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Vedruna Catalunya Educació ha rebut el premi 
al treball en xarxa de Medi Ambient i Escoles 
Verdes que impulsa el Departament de Territo-
ri i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
L’acte de lliurament del guardó, que va tenir lloc 
a la Universitat de Girona, va reconèixer iniciati-
ves tant del marc del Programa Escoles Verdes, 
com del Premi Medi Ambient.

La  Fundació Vedruna Catalunya Educació, que 
ha obtingut el premi de la mà del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va iniciar 
el treball al 2006 amb un primer Fòrum de Medi 
Ambient que, al llarg de 13 anys, ha comptat 
amb iniciatives que van des d’intervencions pe-
dagògiques a trobades, congressos i un treball 
en xarxa que ha implicat les comunitats educa-
tives dels centres arreu de Catalunya. El treball 
realitzat ha permès també formar educadores 
i educadors per tal que puguin liderar inicia-
tives que, des de les aules, treballin per tenir 
impactes en l’entorn i crear hàbits sostenibles.     

VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
PREMI ESCOLES VERDES 2019

Per a l’equip gestor del projecte, el premi no és 
només un reconeixement a la bona tasca feta, 
sinó també un impuls il·lusionador a seguir plani-
ficant estratègies i actuacions que teixeixin vincles 
sostenibles amb les comunitats, l’entorn, el món. 
La xarxa compta amb 32 escoles certificades com 
a Escoles Verdes o Sostenibles.

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
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MARY WARD BCN
TALLERS SOLIDARIS

Un grup d’ alumnes de 5è i 6è de primària del 
col·legi Mary Ward de Barcelona participen 
voluntàriament tot l’any en els tallers solidaris 
que s’organitzen a l’escola cada dos divendres 
a l’hora del pati. 

Els nens i nenes fan unes manualitats que des-
prés venen i els diners de les quals donen a 
Càrites a final de curs.

Ara estan fent felicitacions i ornaments de Na-
dal que durant l’última setmana del trimes-
tre es vendran a l’entrada del col·legi entre les 
8.30h a 9h del matí.

DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA TORTOSA
ORGANITZA EL 1R CROS ESCOLAR

El passat 22 de novembre, prop de 700 participants van prendre part al 1r Cros Escolar col·legi Diocesà 
Sagrada Família de Tortosa. Des del departament d’esports del centre, es va creure oportú apostar per 
organitzar la competició en horari lectiu, i la xifra de participació fou el millor aval per validar un model 
que tindrà continuïtat el curs vinent, amb l’objectiu d’assolir el miler d’esportistes.

La iniciativa no era només una prova pilot, sinó incentivar la participació dels diferents centres educa-
tius de la ciutat de Tortosa i el Baix Ebre, potenciant la vessant esportiva, educativa, social i saludable, 
repartint una peça de fruita a tots 
els participants, i amb el lema del 
cartell dissenyat per l’alumna de 
6è, Laia Mestres, Vine i xala.

La proposta del centre va comp-
tar, entre d’altres, amb el suport 
del Consell Esportiu del Baix Ebre, 
que va incloure la prova dins el 
calendari dels Jocs Esportius Es-
colarsa. Als quasi 450 alumnes 
inscrits del mateix col·legi Dio-
cesà Sagrada Família, s’hi va afe-
gir un bon nombre de les escoles 
de Remolins, Mercè de Tortosa i 
Marcel·lí Domingo de Roquetes.
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MARE DE DÉU DE MONTSERRAT DE RUBÍ
CELEBRA EL CENTENARI

El passat mes d’octubre es van complir 100 anys del 
naixement de l’escola Mare de Déu de Montserrat de 
Rubí, fundada el 1919 per mossèn Josep Guardiet i 
Pujol, ara Beat, i que fou Rector de la parròquia de 
Rubí, així com impulsor del setmanari Endavant, del 
Casal Popular, l’Esbart Dansaire de Rubí i el Museu 
de Rubí. 

Amb motiu de la celebració del centenari, l’escola 
organitzarà al llarg del curs exposicions, concerts, 
trobades d’exalumnes i una romeria fins a Montse-
rrat. Els actes es tancaran al juny amb una activitat 
solidària.

L’acte inaugural del centenari va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martí-
nez; del bisbe de la diòcesi de Terrassa, Josep Àngel Saiz; el secretari general adjunt de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo; Roser Álvarez, de la Fundació Escola i Vida del Bisbat de 
Terrassa, i Lluís A. Laliga, director de l’escola.

Un dels segells d’identitat de l’escola és el compromís de servei del centre, “sempre buscant l’excel·lèn-
cia”. Coincidint amb el centenari de l’escola, es destacaran algunes de les millores que s’hi han realitzat, 
com la renovació de part de la façana o la pròxima instal·lació d’una pantalla que permetrà reforçar la 
comunicació amb la ciutadania.

La paret 
digital 2.0

La paret digital 2.0 és una 
eina original i flexible per a tot 
tipus d´esdeveniments (inicia-

ció esportiva a l’escola, torneig 
inter escoles, jornades de portes 

obertes, casals...) que ofereix 
una experiència memorable i 

inèdita als participants

DIGI-SPORTS
És la paret digital, una eina 

essencial per crear de forma 
divertida un clima de confiança 
i companyerisme entre els seus 
alumnes. Permet desenvolupar 

les capacitats psicomotores dels 
alumnes o iniciar-se a un esport 

(futbol, pàdel, hanbol,
rugby, bàsquet...)

Per obtenir més detalls i impulsar les activitats de la seva escola:
www.digisportsbcn.com | info@digisportsbcn.com

Un concepte 
únic d´animació 
acaba d´arribar 
a Barcelona

Mira com funciona

proposa animacions didàctiques 
originals per a les escoles

https://www.youtube.com/watch?v=JhU2ILOIOkU
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ESCOLA TABOR
SABATES VERMELLES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Amb motiu del 25N, Dia internacional per l’erradicació de la violència masclista, el pati de l’escola Tabor 
es va omplir de sabates vermelles per recordar les víctimes d’aquesta xacra social. Així, el matí del 20 
de novembre el pati de l’escola va acollir l’activitat Sabates vermelles, adreçada als alumnes d’ESO, una 
mostra que fa reflexionar sobre aquesta realitat que massa sovint colpeja les nostres consciències.

L’activitat va ser una performance dissenya-
da per Elina Chauvet; més d’una cinquante-
na de parells de sabates vermelles van ocu-
par bona part del pati; cada parell mostrava 
la història d’una de les dones assassinades 
en els darrers temps, “posant d’aquesta ma-
nera nom i cognoms a uns fets que massa 
sovint duren uns moments de ràbia en el 
nostre cervell i després s’esvaeixen en un 
mar d’informacions”.

L’objectiu de l’activitat era fer prendre cons-
ciència als alumnes d’aquesta “terrible reali-
tat que hem d’eliminar de la nostra societat, 
començant pel nostre comportament diari, 
pel nostre llenguatge, per les nostres acti-
tuds, per la nostra indiferència davant els 
assassinats, pel nostre compromís personal 
amb la vida, la igualtat i la llibertat”.

El 25 de novembre ha estat declarat Dia In-
ternacional per l’erradicació de la violència 
masclista. La Regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Santa Perpètua de la Mogoda va 
preparar per a aquesta data un seguit d’acti-
vitats a diferents llocs del municipi, entre els 
quals, l’escola Tabor.

https://mcyadra.com/
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CO·LEGI EPISCOPAL DE LLEIDA
CLOU EL 60È ANIVERSARI PRESENTANT EL LLIBRE DE LA SEVA 
HISTÒRIA
El passat 27 de novembre es va presentar al 
Saló d’Actes Mn. Pardell del col·legi Episco-
pal de Lleida la història del que han estat els 
darrers 20 anys d’aquest centre educatiu.

Acompanyats pel Bisbe Salvador i el Paer de la 
ciutat, Miquel Pueyo, la comunitat educativa, 
que omplia el recinte, va escoltar Jordi Capde-
vila, autor del llibre L’Episcopal. Llavor de futur, 
que va presentar cadascun dels capítols i, amb 
entusiasme, va mostrar com el col·legi ha anat 
evolucionant amb la societat els darrers vint 
anys, de manera creativa i anticipant-se sovint 
als reptes gràcies al gran compromís dels pro-
fessors, pares i alumnes. Avui se sembren les lla-
vors del futur. És un llibre que articula entrevis-
tes amb cròniques que pouen en els arxius del 
centre, amanides amb les reflexions de l’autor.

El Paer en cap va donar suport a l’esforç que 
fan els educadors per preparar els infants i jo-
ves a viure en la diversitat i l’acollida, en un mo-
ment que el 20% de la població de Lleida és 
nouvinguda. També va subratllar la importàn-
cia social de l’educació, ja que els grans can-
vis es realitzen a través de persones concretes.

El Sr. Bisbe va agrair el compromís dels docents 
i del PAS, va manifestar-se orgullós de tenir un 
equip tan compromès i va llençar un crit en favor 
de la llibertat de crear i mantenir centres fidels a 
la identitat cristian ia que són una resposta a les 
famílies que ho demanen. També ajuden a donar 
sentit a les grans qüestions de la vida humana i 
de les necessitats personals i grupals. Va dema-
nar respecte per la diversitat als servidors públics.

Després d’escoltar el lema d’enguany, Sent l’Eco, 
interpretat per la Proband, formada per professors 
del col·legi, tots van poder gaudir de la signatura 
del llibre per part de l’autor i prendre un vi d’honor.

A Lleida, vers els anys 50 del segle passat, hi havia 
només un col·legi religiós per a nois. Les noies, en 
canvi, podien triar entre set escoles. La millora de 
l’economia de moltes famílies a causa de l’exten-
sió dels cultius de fruita potencià la necessitat de 
donar millor educació als fills. Va ser així com l’any 
1957 un grup de pares, davant d’aquesta circum-
stància, s’adreçà al Bisbe del Pino per demanar-li 
la creació d’un col·legi diocesà. El volien modern, 
adaptat als nous temps i obert no únicament a 
la ciutat, sinó a tot el bisbat, la qual cosa supo-
sava que els nois de poble poguessin sojornar 

en un internat. A més, ja des del primer curs s’ac-
ceptaren nois d’altres bisbats i també d’Andorra.

El col·legi Episcopal és lleidatà i per això se’l 
va designar amb l’advocació de la Patrona 
de la ciutat: la Mare de Déu de l’Acadèmia.

Per a la seva construcció fou triada una ampla zona 
exterior a la ciutat, a l’actual carrer Doctor Combe-
lles (d’on va cedir espais dels seus patis per poder 
obrir els carrers Bisbe Messeguer i Joan Miró.). La 
construcció de l’obra s’inicià a la tardor de 1958. En 
onze mesos van ser habitables el col·legi i l’internat. 

El col·legi Episcopal va iniciar les classes amb 
24 alumnes durant el curs 1958-1959, en una 
casa del carrer Acadèmia que havia estat cedi-
da per les religioses de Santa Anna. L’octubre 
de 1959, els alumnes es traslladaren a les aules 
del nou col·legi al carrer Doctor Combelles. En 
aquesta mateixa data s’inaugurà també l’Inter-
nat, que visqué una reforma definitiva el 1965 i 
que fou conduït per dues religioses de la Llar de 
Natzaret, Marcel·lina Martínez i Ubalda Valle.

La prioritat del col·legi és la formació  integral dels 
alumnes, tant  personal  com  acadèmica, per des-
envolupar la identitat de cadascun desl del res-
pecte a la lliberta i una visió cristiana de la vida.
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SANT PAU APÒSTOL 
DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS EDUCADORES

Sota el lema Escoltar la ciutat per transformar-la, el passat 30 de novembre es va celebrar  el 
Dia Internacional de les Ciutats Educadores al col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, que va 
congregar els alumnes de secundària del centre i de l’escola Joan XXIII i va comptar amb la 

curiosos, 
per conèixer com és el món en què 
viuen.

creatius,
 flexibles i oberts al canvi.

crítics,
generadors de nous patrons de 
pensament i relació.

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

compromesos,
amb principis i valors.

connectats,
capaços de treballar 
interdisciplinàriament i en xarxa.

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

autogestionats,

capaços de reflexionar sobre el seu 
aprenentatge i aprendre a aprendre.

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

som futursom futur

presència del Tinent d’Alcalde i conseller d’Edu-
cació de l’Ajuntament de la ciutat, Manel Cas-
taño, i el tècnic d’ensenyament, Joan Martínez.

L’alumnat va presentar als representants mu-
nicipals algunes propostes i diversos treballs 
pensats per a transformar la ciutat de forma 
multi-dimensional, atenent les diferents assig-
natures que estan cursant. Els alumnes de se-
cundària es van encarregar també de llegir la 
Carta-Manifest de les Ciutats Educadores i d’in-
terpretar l’himne oficial en català.

El director del centre, Pablo Muñoz, va destacar 
la voluntat d’aprofitar aquestes oportunitats 
per recordar que la modernitat liquida suposa 
un món d’incerteses en què sovint és més fàcil 
tenir una actitud egoista i desconfiada. En can-
vi,  la ciutat educadora com a referent proposa 
la solució des del diàleg i el compromís social, 
estenent l’educació a tots els espais del muni-
cipi.

Fundada el 1994, l’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores (AICE) és una Associació 
sense ànim de lucre.

https://santillana.es/
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ESCOLA PIA SANTA ANNA DE MATARÓ
24A JORNADA FUTBOL SOLIDARI

Des del Futbol Solidari, Mataró s’agermana amb 
la ciutat de Sokone durant un cap de setmana. 
Apunteu-vos a l’agenda els propers 21 i 22 de des-
embre. Aquest any se celebren les 24s Jornades 
de Futbol Solidari, amb les quals es pretén fer 
una aportació econòmica a la construcció d’un 
centre de secundària a l’Escola Pia de Sokone.

Sokone es troba a la regió del Niombato del Se-
negal. Es tracta d’una regió molt i molt rural, on la 
majoria de gent es dedica a l’agricultura i a la ra-
maderia i on els poblats no compten amb grans 
infraestructures. A Sokone, l’Escola Pia hi té una 
escola d’educació infantil, una de primària i una 
residència per a aquells infants que viuen lluny. 
Ara volen donar resposta a l’escolarització obliga-
tòria i postobligatòria de la zona, construint un 
centre de secundària i batxillerat per tal que jo-
ves de 12-19 anys no hagin de desplaçar-se fins a 
Kaolack o realitzin els estudis en altres centres no 
homologats.

Sota el lema Junts marcarem el gol que can-
viarà el món, ja fa més de vint anys que les Jor-
nades de Futbol Solidari ofereixen dos dies plens 
de partits i lligues de futbol per a totes les edats. 
Per tal de participar-hi, cada jugador fa una apor-
tació voluntària d’un mínim de 5€. A més a més, 
el bar i altres activitats omplen un programa far-
cit d’activitats durant tot el cap de setmana que 
s’obre a la participació de tothom. Tots els bene-
ficis obtinguts van destinats a l’acompliment del 
projecte.

Les Jornades són organitzades pel Grup d’Esplai 
l’Erol de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, fruit 
de la seva col·laboració amb l’Associació d’Amics 
de l’Escola Pia del Senegal i la Fundació Educa-
ció Solidària. Els projectes realitzats fins al dia 
d’avui han inclòs la reforma de la Granja Escola 
de M’lomp, la rehabilitació d’una casa d’acollida 
de Sokone, la renovació del mobiliari del Centre 
d’Estudiants de Toubakouta i beques d’escolarit-
zació entre d’altres.

Durant el cap de setmana de l’any passat es van 
recaptar un total de 8.056,24€, amb què es va 
aconseguir l’equivalent a 67 beques escolars des-
tinades a famílies amb pocs recursos econòmics 

per tal de garantir l’escolarització de les seves fi-
lles i fills amb el programa “Beques escolars”.

Aquest any, es comptarà amb diferents tallers, 
jocs per totes les edats, partits de futbol solidaris, 
espectacles musicals i teatrals i un dinar de ger-
manor, entre moltes altres activitats que s’aniran 
coneixent de mica en mica a través de les xarxes.
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La Salle va cloure el passat 28 de novembre un any 
de commemoracions pels 300 anys de la mort del 
seu fundador, sant Joan Baptista de La Salle, i que 
s’ha viscut als centres al llarg de 365 dies de ma-
nera “il·lusionant i amb intensitat”, amb moments 
clau com l’inici del Tricentenari el 21 de novembre 
de 2018, amb el desplegament d’una lona com-
memorativa en totes les obres educatives; o el 
passat 14 de maig, dia en què es va programar un 
acte públic simultani i diferent en diferents punts 
de la geografia catalana.

Aquests mesos han servit per sumar més il·lusió 
de cara a un futur que se segueix construint dia a 

LA SALLE CATALUNYA
COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL FUNDADOR

dia amb els mateixos paràmetres del fundador i que focalitzava els seus esforços oferint als més neces-
sitats una educació cristiana, en valors i pensada per a la vida i que avui ens segueix convidant a seguir 
treballant perquè milers d’infants i joves tinguin l’oportunitat de créixer com a persones inspirats en els 
valors de l’Evangeli.

Aquest aniversari ha estat una oportunitat per a La Salle per augmentar tan la viabilitat com la vitalitat 
de la seva missió educativa mirant més enllà, intentant prolongar el llegat de sant Joan Baptista de La 
Salle si més no 300 anys més.

El lema que ha marcat les celebracions ha estat Un cor, un compromís, una vida, un exemple clar de 
la unitat global de La Salle i que enforteix la institució en la seva tasca de treballar per a un món millor, 
des de la realitat que ens toca viure, i tenint sempre present la necessitat de seguir donant un servei als 
més vulnerables, sent aquest Tricentenari el punt de partida del que queda per arribar.

http://www.cruilla.cat/
http://www.cruilla.cat/
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TERESIANES BCN
REBUTS PEL PAPA FRANCESC A LA TROBADA INTERNACIONAL DFC
Els alumnes de 4t d’ESO de l’escola Sant Jo-
sep - Teresianes de Barcelona han estat de 
celebració: el seu projecte d’Aprenentatge 
i Servei va ser un dels premiats per Design 
For Change per representar Espanya a la 
gran trobada internacional I Can. Quatre dels 
alumnes i una de les professores implicades 
en el projecte han tingut l’oportunitat de via-
tjar 4 dies a Roma, compartir els projectes 
dels joves de 40 països diferents i concloure 
amb una trobada amb el Papa Francesc.

Els joves han tingut una audiència especial 
on han dialogat amb el Sant Pare i li han ex-
plicat com poden canviar el món posant en 
pràctica les seves pròpies idees i la seva crea-
tivitat. Ha estat tot un reconeixement a la ca-
pacitat dels nois i noies de tot el món per ser 
agents de canvi i una experiència inoblidable 
per a la nostra escola i per a la Fundació Es-
cola Teresiana en general (amb nou escoles 
seleccionades per a la trobada).

La metodologia DFC vol que els alumnes si-
guin els protagonistes d’un projecte capaç 
de generar un canvi real, fomentant l’empa-
tia, la creativitat, el treball en equip, el pen-
sament crític i el lideratge compartit dels 
propis alumnes. En aquest sentit, l’escola va 
decidir col·laborar amb l’Hospital Sant Joan 
de Déu per ajudar a seguir fent recerca i in-
vestigació específica contra el càncer infantil. 
Van preparar tot un conjunt d’activitats per 
recaptar fons.

Tal com diu el nostre lema actual, R·evolucio-
nem amb totes les nostres forces i celebrem 
aquest premi. Tot el nostre reconeixement al 
treball realitzat pels alumnes del curs i les se-
ves tutores.

http://www.ta-tum.com
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El passat 1 de desembre, prop de 500 persones de les comunitats educatives de les escoles  Vedru-
na Immaculada Barcelona, Joaquima de Vedruna Terrassa, Vedruna Palamós, Vedruna Terrassa 
Vall i Vedruna Vilafranca es van trobar a Palamós (Baix Empordà) en el marc de la 1a trobada In-
ter-Vedruna de Patinatge Artístic.

Més de 150 patinadores -i algun patinador- van omplir la pista del pavelló de l’escola Vedruna de Pa-
lamós en una trobada lúdico-esportiva i familiar que va tenir com a principal objectiu compartir la 
il·lusió i la motivació vers aquesta modalitat esportiva.

Des de la xarxa d’escoles Vedruna Catalunya Educació es treballa per integrar l’esport al projecte 
educatiu i oferir espais per desenvolupar i impulsar els valors de l’activitat física en els infants i joves.

Per a l’equip organitzador, fomentar aquest tipus de trobades és una manera no només de visua-
litzar la tasca dels equips d’educadors/es i monitors/es d’esport, sinó també de compartir en xarxa i 
amb les famílies l’esforç i la il·lusió dels nens i nenes.

El patinatge artístic, si bé és una modalitat encara minoritària a molts centres educatius, respon 
també a la necessitat d’ofertar a les escoles activitats alternatives que responguin a les habilitats dels 
diferents perfils, incloguin les diverses motivacions que puguin tenir les i els alumnes i incentivin 
capacitats que tal vegada no sempre s’incentiven en el context escolar.

Ball, sincronització, cohesió, equip i xarxa. Tot plegat en una matinal que va projectar el treball que 
s’està impulsant des de fa temps en la oferta d’activitats extraescolars de les escoles.

Vedruna Catalunya Educació és una fundació que ha estat promoguda per la Congregació de Ger-
manes Carmelites de la Caritat Vedruna. Es va constituir l’any 2016 en el marc del Manso Escorial de 
Vic, lloc on va viure Joaquima de Vedruna, fundadora de la Congregació i inspiradora del nostre estil 
educatiu.

La Fundació Vedruna Catalunya Educació aplega a les 34 escoles Vedruna de Catalunya i 2 escoles 
més adherides al projecte educatiu.

VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
1A TROBADA INTER-VEDRUNA DE PATINATGE ARTÍSTIC
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COL·LABORADORS FECC

PATROCINADORS FECC

COL·LABORADORS REVISTA

https://www.edebe.com/
http://www.cruilla.cat/
http://baula.com/
https://santillana.es/
https://mcyadra.com/
https://www.hometohome.es/
http://www.risoiberica.es
http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
http://www.activa.org/
http://www.activa.org/
http://www.digisportsbcn.com
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Seguiu-nos!Els nostres portals:

escolacristiana.org

escolacristiana.org/apecc

ampas.cat

http://www.escolacristiana.org/
http://www.triaescolacristiana.cat/
https://es-es.facebook.com/triaescolacristiana
https://twitter.com/EscolaCristiana
http://escolacristiana.org 
http://escolacristiana.org/apecc 
http://ampas.cat
https://www.instagram.com/triaescolacristiana/
https://www.escolaconcertada.org/

