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El dia a dia dels nostres centres i institucions Març 2020 | Núm. 12

“EL PRIMER A DEMANAR DISCULPES ÉS EL MÉS VALENT. 
EL PRIMER A PERDONAR ÉS EL MÉS FORT. EL PRIMER A 

OBLIDAR ÉS EL MÉS FELIÇ”
Papa Francesc
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Tres mestres del col·legi Sant Josep de Navàs 
han viatjat a Oulu, Finlàndia, per a realitzar la 
segona trobada del projecte Erasmus+ SDGs 
Action! El projecte, que s’està duent a terme en 
col·laboració amb França, Itàlia, Bulgària, Ro-
mania, Finlàndia i Catalunya, té com a objectiu 
integrar els Objectius de Desevolupament Sos-
tenible (ODS) i agenda 2030 en el currículum 
escolar, i així sensibilitzar les comunitats educa-
tives de les escoles participants.

S’han realitzat tallers de formació sobre tec-
nologia i robòtica educativa a la Universitat 
d’Oulu. L’estada ha permès conèixer el sistema 
educatiu finlandès, ja que també s’ha pogut 
participar activament a les classes de manera 
presencial a l’escola de primària de Linnanmaa, 
Teacher training school, centre pioner en inno-
vació educativa reconegut per la UNESCO.

SANT JOSEP DE NAVÀS
TRES MESTRES PRESENTEN A FINLÀNDIA EL PROJECTE ERASMUS+

D’altra banda, s’ha dut a terme un intercanvi d’ex-
periències on el col·legi Sant Josep, com a refe-
rent eTwinning school, ha assessorat als centres 
participants sobre com esdevenir centre eTwin-
ning. L’experiència permetrà incorporar noves 
pràctiques educatives innovadores i ampliar la 
visió de l’ensenyament-aprenentatge a tots els 
nivells i àmbits educatius.
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El passat 16 de desembre l’escola Cor de Maria de 
Sant Celoni va celebrar la Jornada de la Convivèn-
cia a Secundària sota el lema Tu també pots ser 
voluntari. Al llarg del matí, algunes entitats locals 
sense ànim de lucre varen visitar l’escola per ex-
plicar els projectes que porten a terme. Cada en-
titat va compartir una estona amb els alumnes 
de tots els cursos de l’ESO donant a conèixer els 
seus objectius i forma de treballar. 

Els alumnes de 4t d’ESO varen rebre l’associació 
de neurofibromatosi, la qual té un punt de reco-
llida de taps de plàstic a l’escola i els beneficis 
que obté es dediquen a la investigació d’aques-
ta malaltia. Càritas, que compta amb un nombre 
elevat de voluntaris que han estat directament 
vinculats a l’escola i que recull aliments per a fa-
mílies econòmicament desfavorides, va sorpren-
dre amb l’elevada xifra local de famílies amb ne-
cessitats. Un voluntari de l’organització Pallassos 
sense fronteres va explicar la seva experiència 
per terres bosnianes i la necessitat de somriure 
que tenen els nens en països en situació de gue-
rra. L’associació neurològica treballa cada dia 
amb avis del poble que han de mantenir viva la 
ment. Fan exercicis que van des de les matemà-
tiques a la llengua, passant per la psicomotrici-
tat. Totes tenen les tardes ocupades. El banc de 
sang ajuda a salvar vides amb les donacions que 
els pares, mares, avis i àvies, veïns i persones del 
poble fan a cada campanya de col·lecta. Varen 
explicar el procés innovador de donació de me-
dul·la òssia. El banc del temps és una entitat amb 
una moneda molt particular: el temps. Les perso-
nes reben serveis que poden sufragar a canvi de 
dedicar temps a altri, amb l’execució de tasques 
que dominen i, d’aquesta manera, compartir re-
cursos sense cost econòmic.

“Tots plegats som ara més conscients de la gran 
quantitat de voluntaris que tenim al nostre vol-
tant i gràcies als quals la nostra població dona 
servei a persones que ho necessiten”, afirma la 
cap d’estudis de secundària, Judit Lacomba. 
“Aquesta jornada ha estat molt enriquidora per 
a tots els alumnes i professors de Secundària. 
Els propis nois i noies de l’escola han apuntat en 
la direcció de fer una Jornada de la Convivència 
cada trimestre. La repetirem!”

COR DE MARIA SANT CELONI
JORNADA DE LA CONVIVÈNCIA: TU TAMBÉ POTS SER VOLUNTARI! 

http://www.activa.org/
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Sovint a l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Oriental) aturen les activitats per a cele-
bracions i festes. Algunes tenen un caràcter més lúdic, d’altres són més tradicionals, d’altres culturals. 
I un dels moments en què aparquen tauletes, llibres i bolígrafs és el 30 de gener, la data en què es 
commemora el Dia Internacional de la No violència i la Pau en homenatge a la figura de l’activista 
indi Mahatma Gandhi, assassinat en aquesta data per un grup de fanàtics que no podien tolerar la seva 
lluita no violenta en defensa de les seves conviccions i el seu país.

Així, a l’Espai La Fusteria de l’escola, els alumnes de les classes Garbí (EP5) i Pau Casals (ESO2) van oferir 
un concert de cançons interpretades amb les seves veus i instruments musicals. En acabat, tots els 
alumnes i el personal de l’escola es van trobar al pati per fer un acte conjunt en què es van llegir tres 

L’Aina Salvà Esteve, alumna de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi 
de la promoció 2019, ha estat premiada en la convocatòria 
2019 dels Premis Recerca Jove 2019 pel seu treball Perfu-
mes’ Chemistry, tutoritzat per la professora Patricia Robles.

L’objectiu del treball era obtenir l’oli essencial de la llimona 
mitjançant un procés de destil·lació i extracció mitjançant 
espectres de ressonància magnètica nuclear (RMN) i com-
parar-lo amb l’espectre del mateix oli d’origen comercial.

Els Premis de Recerca Jove els concedeix el Govern de la 
Generalitat i són un reconeixement a la feina ben feta du-
rant més d’un any, fent recerca d’excel·lència, demostrant 
esperit científic i curiositat per descobrir el món que ens 
envolta.

JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI 
UNA ALUMNA, PREMI RECERCA JOVE 

ESCOLA TABOR
COMMEMORA EL DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU

poemes al·lusius a aquesta opció pacifista 
i cadascuna de les classes va fer balanç del 
compromís que havia adoptat cada grup 
en començar el curs pel que fa al seu com-
promís social: quins compromisos s’havien 
acomplert, quins no, quins calia seguir tre-
ballant… Tot per no deixar en l’aire les idees 
i fer-les aterrar al dia a dia de cada classe.

L’escola celebra aquest mes la Jornada de 
Portes Obertes, que tindrà lloc els dies 9 i 11 
de març a les 15.30 i el 12 de març a les 9.30 
i pares i mares podran descobrir quines al-
tres activitats es fan al centre.
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MARISTES SANTS - LES CORTS
SEGONA EDICIÓ DEL TALENT HUB 
El talent de pares, mares i exalumnes, posat al ser-
vei dels alumnes de 1r i 2n de Batxillerat del col·legi 
Maristes Sants-Les Corts de Barcelona. Aquest és l’es-
perit del Talent Hub que ha organitzat l’escola i que 
el passat mes de febrer ha viscut la segona edició. 
L’objectiu de la iniciativa és posar en contacte els jo-
ves estudiants amb la realitat del mercat laboral amb 
una particularitat que es va posar en marxa el curs 
passat i que va donar bons resultats: els orientadors 
són exalumnes i pares i mares del centre.

En aquesta edició hi han participat 40 professionals, 
32 estudiants universitaris i 170 alumnes de Batxi-
llerat. Segons el col·legi, es tracta de donar resposta a 
una de les demandes de l’alumnat i, alhora, s’aprofun-
deix en la relació amb els famílies i se’ls dona l’oportu-
nitat d’implicar-se en la bona marxa de la comunitat 
educativa.

D’altra banda, el divendres 6 de febrer l’escola va acollir la primera edició del Working market, on pro-
fessionals de les principals universitats catalanes van assessorar els alumnes sobre el futur professional. 
Donen les gràcies a les 14 entitats que es van apropar al centre per parlar dels reptes de futur i de la 
importància de les soft skills o habilitats no solament formals o acadèmiques. Entre altres, es van poder 
treballar les entrevistes de feina, l’autoconeixement, la creativitat, la gestió d’equips, l’emprenedoria o les 
eines per a la recerca de feina.

http://www.camposestela.com
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FUNDACIÓ COMTAL
INFANTS DEL CENTRE OBERT TREBALLEN LA GESTIÓ EMOCIONAL 
FENT MUSICOTERÀPIA
La Fundació Comtal acompanya infants en situa-
ció de vulnerabilitat fora de l’horari lectiu amb 
programes d’acompanyament que promouen 
l’èxit escolar i el lleure educatiu. Aquest any ha 
començat a treballar en un projecte de musico-
teràpia amb el grup de petits i petites del Centre 
Obert. Mitjançant la música potencien la comu-
nicació d’infants entre 6 i 8 anys i la seva capa-
citat de verbalitzar què els passa i com són les 
vivències vinculades a l’entorn de la forma més 
lúdica possible. Treballen la identificació, comprensió i canalització de les emocions. I milloren els vin-
cles, el respecte i la cohesió de grup, afavorint la seva socialització.

A les sessions, els infants prenen contacte amb instruments musicals i participen en dinàmiques a tra-
vés de cançons, jocs, improvisacions i reflexions verbals per treballar aspectes com la discriminació, la 
concentració o el llenguatge. Aquesta activitat es fa possible gràcies a la col·laboració de l’Obra Social 
La Caixa.

Més de 49.410 persones en situació de vulnerabilitat han sigut atesos durant els darrers 26 anys a través 
dels 21 programes d’educació, formació i orientació que la Fundació Comtal desenvolupa. Al darrer curs 
van atendre a 2.410 persones, 341 a l’Àrea Sòcioeducativa.

ESCOLA TABOR 
CARNESTOLTES AMB SERVEI COMUNITARI

Quan arriba Carnestoltes, l’escola es converteix en un taller d’alta (o baixa) costura per preparar les dis-
fresses que es portaran el dia de la rua. Aquesta feina porta força hores de treball, de vegades retallant, 
de vegades pintant, de vegades punxant, de vegades encolant, de vegades…

I aquest any l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda hi ha afegit un element nou. Els alumnes 
de 3r d’Educació Secundària Obligatòria faran el que es coneix com a Servei Comunitari, això és, 10 ho-
res de tasques voluntàries en favor de la comunitat. Alguns alumnes ja han participat a la campanya de 
Càritas preparant lots de menjar per a les persones més necessitades; d’altres han ajudat els companys 

més petits en el procés d’aprenentatge de la lec-
tura a la biblioteca i d’altres participen en projec-
tes d’abast municipal.

I un darrer grup d’alumnes han vingut quatre de 
les tardes que no tenien classe i s’han distribuït 
per les aules d’Educació Infantil i Primària ajudant 
mestres i companys més petits a fer-se unes dis-
fresses “ben xules i que llueixin força el dia de la 
rua”.

I tots els alumnes de 3r d’ESO seran a la rua fent de 
servei d’ordre, ajudant a avançar les colles disfres-
sades pels carrers del voltant de l’escola en una 
nova tasca de col·laboració entre els més grans i 
els més petits, com ja passa, per exemple, a la festa 
de la Castanyada.
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LA SALLE LA SEU D’URGELL 
4A. JORNADA PEDAGÒGICA DEL JOC DEL PIRINEU

Per quart any ha tingut lloc al col·legi la Salle de la 
Seu d’Urgell la Jornada Pedagògica del Joc del Piri-
neu, que s’emmarca dins el 5è Festival del Joc del Pi-
rineu, organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Enguany, la temàtica escollida abordà experiències 
sobre el rol educatiu i la importància d’incloure el joc 
en el currículum escolar per tal de fomentar l’apre-
nentatge significatiu dels alumnes, aspecte que a la 
Salle de la Seu d’Urgell venen potenciant des de fa 5 
anys a través del Projecte Joc. Per això, es va confec-
cionar el cartell de la jornada amb persones expertes 
i de referència en aquest àmbit, com Pepe Pedraz, 
Natxo Maté, Maria Sabiote, David Díaz i Òscar de 
Paula.

La jornada comptà amb el suport de l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida 
(ICE), atès que se certificà amb 15h com a formació 
per al professorat. 

nature
Eix Estels

93 265 27 86 www.eixestels.com hola@eixestels.com

El Jou Nature,
la nova casa d’Eix Estels al Berguedà! 
Màxima qualitat en un entorn immillorable al Prepirineu per 
desenvolupar estades adaptades a tots els cicles educatius.
Calendari de reserves ja disponible per colònies 2020-21 a 
totes les cases Eix Estels, reserva sense intermediaris!

revista escola cristiana.indd   1 18/02/2020   12:54:20

https://www.eixestels.com/ca/llistat-categoria-escoles
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SAFA SANTA PERPÈTUA
“EXPLICA’M UN CONTE”

El passat mes de febrer, dins el Programa d’Anima-
ció a la Lectura del col·legi Sagrada Família de Santa 
Perpètua de la Mogoda (Vallès Oriental), dues alum-
nes de 3r d’ESO del centre, Saray Milena da Corte i 
Leyre Martínez,  van conduir dues sessions de lec-
tura dramatitzada adreçades als infants de P5 i de 1r 
d’EP.  “L’entonació acurada, la interacció amb el pú-
blic infantil i l’entusiasme de les joves contacontes va 
afavorir la creació d’un clima molt especial”, explica 
el docent Ruben Garcia.

La narració oral de contes infantils amplia l’experièn-
cia dels alumnes i els ajuda en el desenvolupament 
cognitiu i afectiu, alhora que fomenta el plaer per la 
lectura i els permet d’adquirir nous coneixements.

L’escola pretén, amb aquestes activitats, de capaci-

tar els alumnes per assolir les competències necessàries al segle XXI, amb un aprenentatge motivador, 
autònom i responsable, amb habilitats per treballar satisfactòriament en grup.

ESCOLA PIA CATALUNYA
CONSOLIDEN LA MOSTRA AUDIOVISUAL JOSEP MAIXENCHS

En el 10è aniversari de la Mostra Audiovisual Jo-
sep Maixenchs, l’Escola Superior de Cinema de 
Catalunya (ESCAC) i l’Escola Pia de Catalunya 
confirmen un acord per fer créixer el concurs de 
projectes audiovisuals que va néixer com a pro-
jecte comú l’any 2010.

El passat dia 11 de gener, Toni Burgaya, director 
general de l’Escola Pia Catalunya, i Sergi Casa-
mitjana, director de l’ESCAC, es van reunir per 
signar un conveni que compromet les dues en-
titats educatives a seguir col·laborant en aquest 
projecte que fa deu anys que va néixer de la mà 
de l’antic escolapi i fundador de l’escola de cine-
ma, Josep Maixenchs.

La mostra, que enguany se celebrarà a l’auditori de l’espai CaixaFòrum a Barcelona, manté la finalitat 
des del seu inici de promocionar l’interès dels estudiants pels mitjans audiovisuals, incentivar la creati-
vitat i augmentar el coneixement dels estudiants sobre l’elaboració de productes audiovisuals, així com 
donar a conèixer la tasca feta a les escoles en l’àmbit audiovisual.

En arribar a la primera dècada, el concurs audiovisual es fa gran i s’obre a tota la comunitat educativa 
que compti amb estudis artístics, creatius i d’audiovisuals des de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau 
Superior.

Els projectes guanyadors –pel jurat o pel públic- rebran una beca per a la Summer School, que ofereix 
l’ESCAC, i un viatge a un festival nacional de cinema, respectivament.



10

SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA 
ALUMNES PARTICIPEN AL PROJECTE INSPIRA STEAM

Inspira STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts and Maths) és un projecte que neix per inspi-
rar les joves en la ciència i la tecnologia. L’objectiu 
és sensibilitzar els joves sobre la realitat de les do-
nes en el camp científic‐tecnològic i donar suport 
especialment a les noies que tinguin interès o in-
quietud en aquestes àrees.

Inspira STEAM compta amb sis objectius princi-
pals, que els alumnes han treballat amb les seves 
mentores al llarg de les sis sessions de treball que 
ha tingut el projecte: facilitar nous referents de 
dones tecnòlogues; que els nens i nenes desco-
breixin les professions STEAM; conscienciar sobre 
la necessitat que el desenvolupament del país 
es produeixi entre homes i dones; sensibilitzar i 
orientar sobre la carrera en tecnologia; donar visi-
bilitat i posar en valor les dones tecnòlogues i do-
nar a conèixer els estereotips existents perquè no 
condicionin l’elecció d’estudis.

El projecte ha comptat amb la participació de tots 
els alumnes de 6è de primària del col·legi, 75 en 
total, i amb 3 mentores de l’àmbit científic de la 
URV. Junts han treballat els estereotips, la feina o 
dones i ciència al llarg de la història. Amb aques-
tes trobades entre mentora i nenes s’ha volgut 
ajudar a dissipar dubtes i objeccions sobre les 
professions en ciència i tecnologia, aclarir les mo-
tivacions i afermar la seva autoestima per iniciar 
aquest camí professional, si així ho desitgen. Per 
la seva banda, els nois han treballat els mateixos 

conceptes i materials amb una persona del cen-
tre assignada i, en alguns casos, amb una mento-
ra. Els estudiants han exposat les conclusions que 
han extret finalitzat el projecte, del qual han pogut 
aprendre molt i que els ha generat curiositat, en-
tusiasme i interès.

Inspira STEAM neix de la necessitat de promocio-
nar vocacions científiques i tecnològiques entre 
l’alumnat i de la urgència de fer‐ho entre les nenes. 
El nombre d’estudiants que opten per una forma-
ció en tecnologia decreix cada any. I, si ens referim 
al col·lectiu femení, les dades s’aguditzen encara 
més. Tot i que el 54,3% del total d’estudiants del 
sistema universitari espanyol són dones, la seva 
presència a les titulacions tècniques com Engin-
yeria i Arquitectura decau al 19,6% a la província de 
Tarragona.
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SOLUCIÓ INTEGRAL 
PER A APRENDRE 

PROGRAMACIÓ, 3D I 
ROBÒTICA

EL PROGRAMA NÚMERO 1 
PER A LA PREVENCIÓ DE 

L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Un de cada deu nens  
i nenes pateix bullying.  

Actua, és a les teves mans!

Dissenya, programa...crea!

www.macmillaneducation.es

solutions for  
excellence construint futur

 SALESIANS SABADELL
ELS MENUTS APRENEN A NEDAR

“Fa uns anys que a Salesians Sabadell apostem per la innovació educativa i el benestar dels nostres in-
fants. Per això aquest curs escolar hem introduït a infantil i cicle inicial l’activitat de natació dins l’horari 
escolars”, explica la coordinadora d’ESO, Marta Cartiel.

Els alumnes neden al centre esportiu muni-
cipal Joan Serra, a 10 minuts caminant “a pas 
d’infant”. Les classes tenen una durada de 45 
minuts i s’utilitzen tota mena d’activitats lúdi-
ques perquè els alumnes aprenguin a desen-
volupar-se en el medi aquàtic d’una manera 
divertida, sense pors ni angoixes.

“La natació en l’àmbit escolar té molts benefi-
cis”. En l’àmbit físic ajuda al desenvolupament 
motor, ja que desplaçar-se tridimensional-
ment amb llibertat i continuïtat de moviments 
els permet arribar a tenir una millor coordina-
ció motora.

-- Neurològicament, augmenta el potencial 
de la seva intel·ligència de flux, ja que aprenen 
a ser més creatius i observadors. A més a més, 
l’aigua estimula la capacitat de joc dels nens 
i nenes, quelcom que repercutirà de manera 
molt positiva en aprenentatges futurs. L’auto-
estima, la motivació i la confiança que dipo-
siten en ells els professors i monitors durant 
el desenvolupament de l’activitat ajuda als in-
fants també a tenir un millor concepte d’ells 
mateixos.

-- En l’àmbit emocional, la quitxalla inicia la so-
cialització sense traumes en un ambient lúdic 
i recreatiu, desenvolupant-se com a persones i 
el seu entorn de manera natural. 

“La convivència a la piscina amb altres in-
fants els ajuda a relacionar-se millor i, a més 
d’aprendre a compartir i realitzar activitats 
amb altres persones, els infants adquireixen 
més confiança per a comunicar-se i desenvo-
lupar-se en grup, ja que estaran en contacte 
amb els professors, monitors i altres infants”.  

https://www.macmillaneducation.es/
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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.

Les sortides de tardor per descobrir el paisatge, veure els 
colors característics d’aquesta estació i poder sentir el ca-
liu del sol són freqüents entre l’alumnat d’infantil d’elpetit-
miquel de l’escola Sant Miquel dels Sants de Vic, però tam-
bé és habitual que nens i nenes de primària es moguin 
pels diferents espais del centre per identificar els més de 
quaranta vertebrats que viuen a l’entorn de l’escola. Elpe-
titmiquel, l’escola d’infantil i primària del col·legi, ofereix la 
possibilitat de créixer en contacte amb un entorn natural i 
saludable on veure, descobrir i tocar.

Elpetitmiquel ja ha començat a desplegar el seu Horitzó 
2030, la línia estratègica de l’escola dels propers deu anys. 
I els entorns d’aprenentatge són un dels quatre àmbits de 
treball sobre els quals gira tot. Tal com se subratlla des del 

SANT MIQUEL DELS SANTS
ELPETITMIQUEL: VEURE, DESCOBRIR I TOCAR

centre, a elpetitmiquel l’arquitectura està al servei de l’estratègia pedagògica. Es basteixen nous entorns 
d’aprenentatge que contribueixen a la millora de l’educació. L’entorn natural és un d’ells. Una de les grans 
particularitats d’elpetitmiquel és la seva ubicació privilegiada. A poc més de cinc minuts caminant del 
centre de la ciutat de Vic, ofereix la possibilitat de créixer en un entorn natural i saludable, que facilita la 
descoberta i l’obertura interrogants.

Elpetitmiquel és l’escola d’educació infantil (3 a 6 anys) i primària (7 a 12 anys) del Col·legi Sant Miquel dels 
Sants de Vic. El Col·legi Sant Miquel, és una escola integrada d’infantil, primària, secundària i batxillerat, 
amb tots els nivells concertats amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El petitmi-
quel és una escola viva, activa, creativa i col·laborativa, acompanyada d’un entorn natural.

http://www.risoiberica.es
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LA SALLE LA SEU D’URGELL 
IMPLEMENTARÀ EL NOU CONTEXT D’APRENENTATGE

A partir del curs 2020-21, La Salle La Seu d’Urgell posarà en marxa un sistema d’ensenyament-aprenen-
tatge encarat a ajudar als infants i joves a adaptar-se a una societat canviant i cada vegada més exigent. 
Aquest nou sistema s’anomena Nou Context d’Aprenentatge (NCA).

Es duran a terme reunions informatives per a les famílies de l’escola, així 
com també durant la propera jornada de portes obertes, el 21 de març, 
on totes aquelles famílies interessades es podran informar sobre aquesta 
nova metodologia en els següents horaris: 21 de març de 2020: 9,30h: In-
fantil; 10h: ESO i 11h: Primària.

L’NCA començarà de forma progressiva a La Salle La Seu d’Urgell, de ma-
nera que al curs 2020-21 s’introduirà en els cursos de primer, segon i tercer 
de Primària, i consecutivament a la resta d’etapes educatives del centre durant els següents cursos.

Per tal d’aprofitar al màxim aquesta metodologia pròpia, La Salle construirà el seu propi currículum basat 
en les dimensions cognitiva, corporal, social, situant l’alumne en el centre de l’aprenentatge, sense deixar 
de garantir un bon nivell curricular, posant la mirada en l’evolució integral de la persona . Aquest currícu-
lum s’aplicarà en totes les etapes educatives a través de metodologies actives, com la gamificació, l’apre-
nentatge cooperatiu i el treball per projectes, i on el professorat es convertirà en un equip mediador entre 
l’alumnat i el coneixement.

Des de fa més de 300 anys, la institució de La Salle està al servei de l’educació d’infants i joves d’arreu del 
món. A Catalunya, La Salle compta amb 25 centres educatius que ofereixen des del primer cicle d’Educació 
Infantil fins a la Universitat. 

Les  escoles  La  Salle  es  converteixen  en  escoles  per  a  la vida on ser, experimentar, crear, sentir, com-
partir i celebrar són tant importants com saber. En  aquest  model  d’escola  per  a  la  vida,  l’aprenentatge 
competencial  fa  que  els  nostres  alumnes  puguin  aplicar habilitats,  coneixements  i  estratègies  per  a  
la  resolució eficaç   de   problemes   i   situacions   diverses.

A La Salle La Seu d’Urgell es busca la versatilitat i la motivació del treball per projectes i la sistematització 
dels seminaris.

SAGRADO CORAZÓN ‘CORAZONISTAS’ 
‘OCUPATS’, PER UNA ESCOLA AMB TEMPS LLIURE
“Associem estar ocupats a negativitat, treball, responsabilitat”, explica Joseán Fernández, del col·legi Sa-
grado Corazón “Corazonistas” de Barcelona. “Però aquest any ha nascut un grup de temps lliure al centre, 
un grup d’universitaris “bojos” i antics alumnes que s’han ocupat de fer de les tardes de diumenge un 
espai per al joc, la reflexió i la construcció d’humanitat de tot l’alumnat de 5è. 

La trobada té inici amb una oració-reflexió al voltant 
del valor institucional en què es treballa cada any; 
en aquesta ocasió, “la petitesa també té força”. Des-
prés de l’escalf de la primera part es passa a a la se-
gona, consistent en jocs esportius, de coneixement, 
de trobada, etc, on tant menuts com monitors “s’ho 
passen d’alllò més bé”.

Des de l’escola tota la comunitat educativa agraeix 
aquesta tasca que fan i la col·laboració en l’educació 
dels més petits. 

“Gràcies Pablo, María, Nuria, Lucas, Claudia i Carles 
per tota vostra disponibilitat i ajuda”.
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SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA 
ALUMNES CONNECTEN AMB L’ANTÀRTIDA

Els alumnes de 1r d’ESO del col·legi Sant Pau 
Apòstol de Tarragona han conegut de prime-
ra mà el treball que fan els militars i científics 
espanyols a la base Gabriel de Castilla d’Isla De-
cepción, a l’Antàrtida. Ha estat gràcies a una vi-
deoconferència d’una hora de durada en què 
han pogut resoldre dubtes sobre les tasques 
que duen a terme a l’Antàrtida, així com la di-
vulgació científica que realitzen al llarg dels tres 
mesos que dura l’expedició. 

Els alumnes han après les peculiaritats i carac-
terístiques de l’Antàrtida, han conegut la fauna 
que hi habita, el treball de camp que realitzen 
els científics i els han explicat el projecte d’apadrinament de pingüins en què estan immersos.

Al final de la videoconferència, els estudiants han tingut l’oportunitat de preguntar als científics de-
talls sobre la organització del seu dia a dia o de les conseqüències del canvi climàtic, que preocupa 
l’alumnat de 1r d’ESO.

És el quart any que el centre realitza aquest projecte enfocat als alumnes de primer de secundària 
amb l’objectiu de difondre els valors, les experiències i la tasca dels científics i militars desplaçats a 
l’Antàrtida. El col·legi, a més, és pioner a la província en la realització d’aquesta activitat.

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
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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/
https://camposestela.com/
https://www.macmillaneducation.es/
https://www.eixestels.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/

