
1

triaescolacristiana.cat

VIDA
a les
ESCOLES
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LA FAMÍLIA SEGUEIX ESSENT LA CÈL·LULA BÀSICA DE 
LA SOCIETAT I LA PRIMERA ESCOLA DELS NENS I NENES
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(Publicat al diari ARA) Les classes han començat 
aquesta setmana per a un grup d’avis del barri de 
Sant Antoni de Barcelona, on hi ha l’escola Sale-
sians de Rocafort. El 9 de gener van tenir la prime-
ra classe, de dues hores de durada, amb els alum-
nes de 2n d’ESO. En la primera hora, els joves els 
van explicar i els van fer fer exercicis físics, i en la 
segona van jugar junts a jocs de taula i van con-
versar sobre la vida. Una setmana més tard seria 
el torn dels alumnes de 3r d’ESO, que es reunirien 
amb el seu grup d’avis (15 en total) per fer la ma-
teixa dinàmica, i així aniran fent fins a final de curs.

Aquest projecte d’aprenentatge servei de l’escola, 
que s’anomena Presents, va començar fa tres anys 
i a finals del 2019 va rebre un guardó en els premis 
estatals d’Aprenentatge Servei (ApS), impulsat per 
l’editorial Edebé, Educo i la Red Española de ApS. 
A més, el maig de l’any passat l’Ajuntament de 
Barcelona també els va atorgar un reconeixement 
al projecte d’innovació educativa 2019.

Tot va començar arran d’una col·laboració que 
l’escola mantenia amb l’Equip d’Atenció Primària 
Sant Antoni (CAP Manso). “En una conversa sobre 
necessitats del barri, els metges ens van explicar 
que hi havia un nombre important de gent gran 
que feia una vida sedentària i en solitud”, recorda 
el director de l’escola, Jordi Barberan. L’afirmació 
va portar el professorat a pensar iniciatives amb la 
idea bàsica que l’escola s’ha d’acostar al barri, i que 
l’aprenentatge servei és una de les formes educa-
tives de primer ordre. I així va néixer el projecte.

Els alumnes divideixen els avis en dos grups de 15 
avis cada un. “En cada aula hi haurà 15 avis per a 30 
alumnes, de manera que cada avi farà les activi-
tats físiques amb dos alumnes al costat”, i sempre 
amb una metgessa o infermera del CAP present. 
Ara bé, no és arribar i moldre, perquè el projecte 
té com a excusa l’activitat física per establir vin-
cles intergeneracionals, emocionals i personals. 
Per això, els primers minuts de classe tenen una 
dinàmica obligatòria: parlar i preguntar-se entre 
ells com estan, com els va la setmana. “A poc a poc 
s’aniran fent amics fins al punt que els alumnes els 
acaben trucant el cap de setmana per saber com 
estan”, explica el director. Les activitats físiques se-
gueixen un patró marcat per treballar la resistèn-

SALESIANS ROCAFORT
PREMI ESTATAL D’APRENENTATGE SERVEI (APS)

cia, la força, l’equilibri i la flexibilitat. “I no s’acaben 
només a l’aula, sinó que els alumnes posen deures 
als avis, perquè continuïn fent els exercicis a casa”, 
diu Barberan. De fet, els mateixos alumnes han 
d’anar omplint unes fitxes de seguiment en què 
han d’anar descrivint el seguiment del seu avi.

“Pensem que amb els jocs poden començar a 
establir vincles, però a poc a poc la segona hora 
s’anirà dedicant a compartir xerrades sobre temes 
de vida, que interessin tant als joves com als avis”, 
afirma Barberan.

El projecte és motiu d’orgull per a l’escola. “Els 
avis ens han arribat a dir que aprenen a veure la 
joventut d’una altra manera, i els joves ens diuen 
que aprenen molt dels avis”, diu Barberan. Hi ha 
un vincle creat, estret, que repercuteix en millo-
rar la vida d’uns avis que fan coneixences i troben 
excuses per sortir i quedar amb els altres avis que 
han conegut a la mateixa aula. Ylenia García Na-
varro, directora de l’Equip d’Atenció Primària Sant 
Antoni (CAP Manso), apunta: “Els metges sols no 
podem tractar la soledat dels avis, necessitem tota 
la societat”. L’aliança amb l’escola els ha permès 
comprovar com els avis que han participat en el 
projecte han disminuït la seva ansietat en un 10%. 
“Se senten inclosos i noten que són vistos amb 
bons ulls”, conclou. (Foto: Trinitat Gilbert - ARA)
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Compromesos amb el futur dels alumnes i les 
famílies, el col·legi Sagrado Corazón - Corazonis-
tas de Barcelona compta amb un projecte per a 
l’orientació acadèmica i professional dels alum-
nes, el qual desenvolupa en col·laboració amb 
els experts de Zeno Quantum.

Aquest projecte té com a objectiu solucionar 
un dels principals problemes del mercat labo-
ral: la dissociació entre talent i coneixement. Per 
aquest motiu, es treballen les habilitats i s’iden-
tifica el talent de l’alumnat des de l’ESO, tot 
creant el propi ADN professional i orientant-lo 
acadèmicament i personalment.

SAGRAT COR ‘CORAZONISTAS’
DESENVOLUPA UN PROGRAMA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA

El programa s’anomena MeOrienta i té en compte cada alumne per situar-lo en el centre del propi pro-
cés d’orientació i convertir-lo en protagonista únic del seu futur. 

MeOrienta compta amb  la implicació dels professors i professores que comparteixen el dia a dia amb 
els nois i noies i amb la col·laboració i implicació  dels pares i mares en el procés com a potenciadors 
del futur dels seus fills i filles per assegurar al màxim el camí acadèmic, fins assolir amb èxit el camp 
professional.

MeOrienta identifica el talent i el perfil personal 
de l’alumnat mitjançant un potentíssim 360º. 
Per dur a terme aquesta anàlisi, a més d’entre-
vistes personals amb els alumnes i els pares, 
s’analitza l’historial acadèmic, els mèrits espor-
tius, musicals, artístics i/o internacionals. 

Amb l’ajuda de la ciència i tecnologia avançada 
com el Big Data, Algoritmes o Intel·ligència Arti-
ficial, s’aconsegueix comparar “l’ADN professio-
nal” dels alumnes amb el de 1.300 professions 
recollides a la base de dades. A més, s’ofereix un 
esbós de l’itinerari acadèmic que asseguri als 
alumnes el camí fins arribar al seu camp pro-
fessional.

Cal recordar, a banda, que el departament 
d’Orientació del col•legi també proporciona un 
reforç i un assessorament psicopedagògic que 
facilita un millor procés d’aprenentatge i un 
bon creixement personal dels alumnes. Aquest 
assessorament s’adreça tant a alumnes i profes-
sors, com als pares i mares que formen part de 
lacomunitat educativa.

http://www.activa.org/
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Verónica Callanan and Lucía Servole, students 
from 5th and 6th grade respectively at Jesuïtes 
Sarrià-Sant Ignasi, won the 3rd prize at the AMCO 
Flash Fiction Contest: Christmas Edition 2019. 
Their stories, A Christmas Adventure and The 
Lost Collar, were selected from a list of almost 
1,000 other children’s stories from over 180 AMCO 
schools across Spain.

Flash Fiction Contest is an international fiction 
story contest in English which aims are to deve-
lop creative and analytical thinking skills through 
written task, to stimulate imagination and deve-
lop personal writing style, and to offer a safe envi-
ronment for self-expression, among others.

You may read their stories here.

JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI 
AWARDED AT AMCO FLASH FICTION CONTEST

Amb la voluntat d’assolir el màxim potencial per a l’èxit laboral i social, els alumnes de batxillerat del 
col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona s’han preparat en els últims dies per obtenir la titulació oficial de 
premonitors (Curs d’iniciació al voluntariat i el lleure) de la mà de la Fundació Santa Maria de Siurana.

El col·legi ofereix aquesta activitat de caràcter voluntari amb l’objectiu d’educar en valors i dotar els 
alumnes d’eines clau per ampliar les habilitats personals i de gestió emocional. Durant tres dies, a part 
de rebre sessions teòriques, s’ha treballat la competència musical, la cinestèsica-corporal i dinàmiques 
de treball en equip (gestió interpersonal i intrapersonal), tot lligat amb el món del lleure i l’educació no 
formal.

SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
15 ALUMNES REBEN LA TITULACIÓ OFICIAL DE PREMONITORS

El títol, reconegut pel Pla de Formació del Volun-
tariat de Catalunya, els servirà per poder donar 
suport i dinamitzar qualsevol activitat de lleure in-
fantil i juvenil amb una intervenció educativa, així 
com per incorporar experiència al seu currículum.

Aquestes experiències positives i enriquidores te-
nen correlació amb el desenvolupament i la parti-
cipació en projectes socials al llarg de la vida. “I és 
que, el compromís amb un mateix i amb la socie-
tat és un dels pilars bàsics del projecte educatiu 
del centre”.

Els col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona, gestio-
nats per la Fundació Sant Fructuós, tenen com a 
missió l’educació integral de les persones en un 
sentit cristià de la vida, en la qual puguin desen-
volupar totes les seves capacitats personals, inte-
l·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els 
faciliti assolir aquells objectius que lliurement es 
proposin.

https://www.santignasi.fje.edu/ca/noticies/nei/0000013439-amco-flash-fiction-contest-christmas-edition-2019
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El passat 17 de desembre es va dur a terme la signatura del conveni entre la Universitat Abat Oliba 
(UAO) i el col·legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès a les instal·lacions de la UAO. A la signatura 
hi van assistir el rector de la Universitat, Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca; el Vicerector de Re-
lacions Institucionals, Dr. Sergio Rodríguez López-Ros; el Secretari General de la Universitat, Dr. Pablo 
Nuevo López, i Olga Morelli Pons, responsable d’Informació i Orientació Acadèmica. En representació 
de l’escola Pureza de María hi van acudir la Gna. María Jesús Torrente Martínez, directora del col·legi, i 
Laura Córdoba Ramírez, cap d’estudis d’Educació Infantil i Primària.

PUREZA DE MARÍA
SIGNA UN CONVENI AMB LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA

Després d’una conversa amb el rector de la Univer-
sitat i l’oportuna signatura del conveni, la Gna. Ma-
ría Jesús Torrente i Laura Córdoba van poder gaudir 
d’una breu visita pel centre, on se’ls van mostrar les 
instal·lacions i les últimes reformes dutes a terme. A 
la conversa es van acabar de concretar algunes ac-
cions específiques de col·laboració entre el col·legi i 
la Universitat.

Aquesta nova aliança segellada amb la Universitat 
Abat Oliba CEU pretén consolidar un camí emprès fa 
un temps en la col·laboració per facilitar a l’alumnat 
una educació de qualitat, no només en l’etapa edu-
cativa escolar, sinó també en la seva època universi-
tària, on els alumnes puguin consolidar els principis i 
valors adquirits al col·legi.

https://camposestela.com/
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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
ALUMNES DE 3È PASSEN TEMPS AMB AVIS D’UNA RESIDÈNCIA

En el marc del programa de serveis comu-
nitaris, integrat al currículum de l’ESO, un 
grup d’alumnes de 3r del col·legi Sagrada 
Família de Santa Perpètua de la Mogoda 
dedica unes hores del seu temps lliure 
a conviure amb els avis i àvies de la Resi-
dència de la Florida. Joan Codina i Jordi 
Montero, de 3r ESO B, expliquen la seva 
experiència:

“En arribar a la residència, ens vam dispo-
sar a relacionar-nos amb els avis. Vam xe-
rrar una bona estona amb ells, va ser molt 
agradable. Ens parlaven d’un munt de te-
mes, però els més habituals eren les seves 

vivències de joves, el lloc de procedència… També parlaven de la família, ja que tots tenen fills i la 
gran majoria nets. També ens van explicar què van fer durant les festes nadalenques a la Residència, 
on van fer festa, van ballar, jugar i van prendre tots junts el raïm… Plegats van crear el caliu d’una gran 
família. Alhora els avis ens preguntaven a nosaltres coses del nostre dia a dia, sobre la nostra família, 
l’escola, l’any nou… Va ser molt enriquidor estar amb ells i viure aquesta experiència. Esperem amb 
moltes ganes el pròxim dia per tornar-hi, i creiem que ells també ens esperen amb ànsia. Tot va ser 
molt bonic.”

LA SALLE LA SEU D’URGELL 
INTERCANVI AMB L’ESCOLA CET10 DE BARCELONA

Els passats 29 i 30 de gener, l’escola La Salle de La Seu d’Urgell va rebre els estudiants de Cicles For-
matius de Grau Superior en l’àmbit esportiu i el lleure de l’educació del centre de formació CET10 de 
Barcelona.

La finalitat d’aquest intercanvi és enriquir l’experiència dels alumnes d’ambdós centres tot compartint 
els coneixements adquirits durant els estudis. Les dues escoles valoren positivament el fet de conèixer 
altres realitats i crear un vincle entre totes dues per tal que la formació dels alumnes sigui garantia, 
també, d’una bona formació personal.

Els dos centres han creat un espai d’aprenentatge, 
enfocat als alumnes de Primària per tal de cons-
cienciar els nens i nenes de la importància de te-
nir uns hàbits saludables. Alhora, i amb el mateix 
objectiu, compartiran coneixements amb l’alum-
nat de grau superior d’Administració i Finances i 
Automoció, on es realitzaran una sèrie de tallers 
treballant diferents àrees d’interès de les tres es-
pecialitats dels cicles formatius.
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SAGRAFA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA 
NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA 2020

El passat 29 de gener va arrencar una nova edició del pro-
grama anual d’animació a la lectura del col·legi Sagrada 
Família de Santa Perpètua de la Mogoda, amb la presèn-
cia de diferents escriptors que llegeixen els alumnes du-
rant el curs. Enguany visitaran el centre Jordi Losantos, 
Muriel Villanueva, Maite Carranza i Pau Joan Hernán-
dez. En aquesta edició, a més, dues alumnes de 3r d’ESO 
del col·legi, Saray Da Corte i Leyre Martínez de Albéniz, 
faran diverses sessions de conta contes als alumnes de 
P5 d’Educació infantil i 1r d’Educació primària.

“La lectura és essencial, però les noves tecnologies, la pèr-
dua de compromís social vers la lectura com a patrimoni 
cultural, la dispersió de l’atenció fruit de la multiplicació 
d’estímuls o el desinterès han tingut conseqüències en 
els hàbits lectors”, afirmen des del centre. “Fomentar la 
lectura i la presència a les aules dels autors permet els 
alumnes tenir a prop els escriptors que els han fet so-
miar”.

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 PIA CATALUNYA
MÉS DE 400 PERSONES A LA JORNADA PEDAGÒGICA

El Campus de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na va acollir el passat 1 de febrer la 32a. edició de 
la Jornada Pedagògica de l’Escola Pia de Catalun-
ya, que va comptar amb l’assistència de més de 
400 persones i que es va dedicar a reflexionar sobre 
l’avaluació. 

El director general de l’Escola Pia, Antoni Burgaya, 
va agrair la feina de tots els docents i personal de la 
institució per l’acompanyament que fan a les perso-
nes perquè “no hi pot haver avaluació sense vincle“.

Anna Manso, escriptora-guionista i mare de l’Escola 
Pia, parlà de la crítica i l’autocrítica. “Equivocar-se és 
obligatori. Un no pot aprendre sense equivocar-se”. 
Manso destacà la importància del fracàs: “Els alum-
nes han de poder suspendre”.

“Des del moment del naixement, l’esser humà 
només té un objectiu: ser vist, reconegut i estimat”. 
Amb aquesta màxima inicià Joan Quintana la seva 
intervenció. El psicòleg i assessor d’equips profes-
sionals donà molta importància al reconeixement. 
“Sense reconeixement ens sentim invisibles”, ja si-
guin els docents al claustre o els alumnes. “Teniu 
nens invisibles a l’aula? L’abraçada és el símbol de 
l’encontre: Et miro, et veig, et reconec, t’ho dic i ac-
tuo en conseqüència, legitimant-te”.

Tancà la roda de ponents Sergi Grimau que, amb 
sentit de l’humor, compartí la seva fórmula vital: ta-
lent més esforç i circumstàncies, multiplicades per 
la vocació”.

A la taula rodona, els ponents aprofundiren en al-
guns dels conceptes a propòsit de l’avaluació com 
l’autoconeixement –aspecte clau a l’hora d’encaixar 
una crítica-, l’emoció –que condiciona el relat i l’ava-
luació- o la discrepància –indispensable perquè hi 
hagi desenvolupament.

La Jornada finalitzà amb el lliurament del Premi Jo-
sep de Calassanç, que aquest any ha reconegut la 
feina i dedicació de Lluís Cros, mestre de l’Escola 
Pia Sarrià; Rosa Cols, mestra de l’Escola Pia Nostra 
Senyora; i la Comissió de Vespres de Recerca de l’Es-
cola Pia.

LA MERCÈ DE MARTORELL 
DUES ALUMNES GUANYEN UNA BECA AMANCIO ORTEGA

Les alumnes de 4t d’ESO del col·legi La Mercè de Martorell, 
Abril Castillo i Mónica Venteo,  han guanyat una beca de la 
Fundació Amancio Ortega que els permetrà cursar 1r de ba-
txillerat al Canadà o als Estats Units. El Programa de beques 
de la Fundació Amancio Ortega selecciona cada any 600 
alumnes de 4t d’ESO de centres educatius de tot l’Estat. La 
beca cobreix el 100% dels serveis necessaris per a realitzar un 
curs escolar a l’estranger. En aquesta convocatòria s’hi han 
presentat més de 10.000 estudiants.  

El Programa pretén proporcionar als joves participants no tan 
sols el domini de l’anglès, sinó també les eines que els ajudin 
a incrementar la seva capacitat per adaptar-se a nous entor-
ns socials i culturals.

El col·legi La Mercè és una escola religiosa privada concertada 
que pertany a la Fundació Educativa La Mercè i el seu origen 
es remunta a l’any 1861, en què Lutgarda Mas, la fundadora, 
posa en marxa la proposta educativa.
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SANT PAU APÒSTOL TARRAGONA
NEUROAMBIENTS EN ANGLÈS, UN ÈXIT EXPERIENCIAL

El passat mes de gener, els nens i nenes d’Educa-
ció Infantil de l’escola Sant Pau Apòstol de Tarra-
gona han iniciat el Neuroambient Tots iguals, tots 
diferents, amb què descobriran diverses cultures 
d’arreu del món.

Els alumnes van rebre la visita de dues explorado-
res de parla anglesa que s’havien perdut i que els 
van demanar ajuda per a continuar amb la ruta. A 
través d’un joc de pistes pels patis de l’escola, i en 
anglès, els nens i les nenes les van ajudar a trobar 
els països que necessitaven i que formaran part del 
propi neuroambient: la Xina, Groenlàndia, Kènia, el 
Marroc, la Índia i l’Equador.

Les exploradores, dirigint-se als infants en llengua 
anglesa, van aconseguir activar el potencial dels alumnes, alhora que ells se sentien protagonistes 
d’una història emocionant i, a més, en un idioma estranger. Tot un èxit experiencial que demostra la 
bona capacitació dels alumnes d’infantil en llengua anglesa.

Emprar la neurociència a l’aula amb la metodologia pròpia de l’escola fa que els alumnes es trobin en 
una situació d’atenció sostinguda i tinguin un desig continu d’aprendre.

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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SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
“FA AMICS” PER CARTA

Els alumnes de 5è de primària del col·legi Sagra-
da Família de Santa Perpètua de la Mogoda (Vllès 
Oriental) estan realitzant un projecte d’intercanvi 
de correspondència amb diferents escoles d’àm-
bit estatal i internacional. La llengua vehicular de 
les missives en què es comuniquen és l’anglès, de 
manera que es potencia l’expressió escrita tot fent 
servir un element “molt motivador per a ells, com 
és conèixer nens i nenes d’altres indrets”, explica el 
professor Ruben Garcia.

Fa pocs dies els alumnes de 5è C van rebre les car-
tes de companys italians. Aquest és un projecte 
que els ocuparà tot el curs i de “ben segur que la 
seva competència comunicativa en llengua angle-
sa es veurà enfortida”, conclou Garcia.

L’escola Sagrada Família de Santa Perpètua va celebrar el centenari el passat curs 2016-2017 i, per tant, 
l’arrelament al municipi al qual van arribar les germanes de la Caritat del Sagrat Cor fa més d’un segle. 

SAGRAT COR “CORAZONISTAS” 
TREBALLA LA INTERIORITAT
“Els nostres alumnes estan en constant connexió 
amb un munt d’estímuls als quals donen una ràpi-
da i, de vegades, poc pensada resposta. Les noves 
tecnologies contribueixen que la interacció amb 
tot sigui superficial, poc rica i molt efímera. És a dir, 
no deixen espai per a l’aprenentatge de veritat, el 
que emociona. A la nostra escola volem donar res-
posta a tot això oferint un espai per a l’educació en 
la interioritat”, afirmen des del centre.

L’escola té tres projectes adaptats a cadascuna de 
les etapes que treballem: Corascalm per a infantil, 
l’Oratori per a primària i Projecte Latido per a se-
cundària.

Corascalm es fa a l’escola durant deu minuts dos 
dies per setmana. Les tutores dels més petits són 
les encarregades de portar-ho a terme. Treballen 
la interioritat a través de petits exercicis de respira-
ció, visualització i silenci amb una música apropia-
da. Als nens els encanta i totes les mestres coinci-
deixen en la millora de les següents hores de classe.

A primària es fa l’Oratori amb l’ajuda d’una lectura 
de l’Evangeli. Així treballen l’oració, la meditació i el 
silenci. Sempre acaben aquesta activitat amb un 
compromís per portar a terme durant aquella set-
mana. L’Oratori es desenvolupa cada quinze dies, 
mitja hora i amb dotze alumnes. Hi ha un grup de 
professors que el porten a terme des de 1r fins a 6è 
de primària.

Per als més grans de l’escola desenvolupen el Pro-
jecte Latido, tot i que serà per a tota l’ESO, si bé ara 
treballen amb primer i segon. A l’escola hi ha dos 
professors que el porten a terme durant una hora 
cada quinze dies. Treballen la postura, la respiració, 
el silenci, la meditació, visualitzacions i, de vega-
des, comparteixen “coses de les nostres vides en un 
ambient relaxat, més respectuós que en altres mo-
ments de la vida d’un col·legi”.

“Estem molt contents tant amb la resposta del 
alumnes com amb la de tots els professionals, que 
són molt bons, que hi treballen. Puc dir, sense cap 
mena de dubte, que aquest treball en la interioritat 
possibilita fer un bo treball en valors en el col·legi 
Sagrat Cor, Corazonistas”. 
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NOSTRA SENYORA DE LURDES 
EN LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ
El passat 30 de gener, la comissió del Camí Escolar de l’AMPA de l’escola Nostra Senyora de Lurdes de 
Barcelona va organitzar una xerrada per parlar de la problemàtica de la contaminació a la ciutat i, més 
concretament, a l’entorn del centre. A la trobada s’hi van exposar els efectes i perills d’aquesta situació 
i van sorgir algunes propostes per prendre’n consciència. 

“A l’escola sempre hem estat sensibles a aquest 
tema, perquè ens preocupa i volem participar ac-
tivament en la recerca de solucions”, explica la di-
rectora del centre, Mireia Trias. “Som en una zona 
altament contaminant i volem mirar de posar-hi 
fre. Ja fa temps que vam decidir que tots els nos-
tres patis comptaríen amb arbres i zones verdes”.

La reunió va posar sobre la taula la possibilitat de 
fer talls de trànsit o posar enganxines als cotxes 
mal aparcats per fer front a la contaminació que 
pateix l’entorn escolar.

La reunió va ser gravada per un equip de Betevé, 
que posteriorment en va fer el reportatge que po-
deu veure aquí.

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
https://beteve.cat/medi-ambient/escola-lurdes-contaminacio/
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SANT PAU APÒSTOL 
INAUGURA LES NOVES INSTAL·LACIONS DE SECUNDÀRIA

El col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona va inau-
gurar el passat 24 de gener les noves instal·lacions 
de l’edifici de secundària. Es tracta de quatre plan-
tes que acullen els alumnes de l’ESO en el seu dia 
a dia i que s’han reformat per tal d’adaptar-se a les 
actuals necessitats de l’alumnat.

Durant l’acte, hi va intervenir el Conseller d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, 
qui va destacar la rellevància del vincle fonamen-
tal entre els centres i l’ajuntament, i que es visi-
bilitza acompanyant les comunitats educatives en 
aquests “significatius moments” de la vida escolar. 
També va adreçar unes paraules a alumnes, mes-
tres, professors i equip directiu la inspectora d’En-
senyament dels Serveis Territorials de la Generali-
tat de Catalunya, Teresa Freixas, qui va reconèixer 
el caràcter obert i acollidor del col·legi, sempre dis-
posat i disponible per a respondre a les necessitats 
educatives del territori.

L’últim a intervenir va ser el titular del centre,  l’Ar-
quebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, 
qui beneí l’edifici tot recordant que el centre ce-
lebrava aquell dia la Diada del seu Patró. També 
animà tota la comunitat, des dels més petits als 
més grans, a ser referents a acollir la diversitat al 
centre i vetllar especialment pels més vulnerables. 
Arranjar els espais és el signe visible d’un col·legi 
per a tots.

El col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona disposa 
ara d’uns espais més amplis i diàfans que milloren 
la confortabilitat dels alumnes i els professionals. 
Amb millores a l’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda, l’edifici de secundària ha intro-
duït canvis significatius en la distribució de les 
aules, dissenyades per adaptar-se a cada grup de 
treball, les aules de tecnologia i d’arts plàstiques, 
el gimnàs, aules multifuncionals equipades i els 
nous laboratoris que, tot just ara, començaran a 
entrar en funcionament un cop incorporats tots 
els recursos necessaris.
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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/
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
https://camposestela.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/

