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VIDA
a les
ESCOLES

El dia a dia dels nostres centres i institucions Febrer 2021 | Núm. 14

“L’ESCOLA ÉS UN DELS AMBIENTS EDUCATIUS EN QUÈ ES 
CREIX PER APRENDRE A VIURE, PER ARRIBAR A SER HOMES I 

DONES CAPAÇOS DE RECÓRRER EL CAMÍ DE LA VIDA”
Papa Francesc

http://triaescolacristiana.cat
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El Consell de la Dona del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi ha reconegut la titular del  col·legi Sagrat 
Cor de Sarrià, Pilar Clarasó Marfá, amb la Medalla 
de la Dona 2020 en un acte celebrat al Teatre de 
Sarrià el passat 15 de desembre.

La Medalla de la Dona és una distinció que lliura 
anualment el districte de Sarrià–Sant Gervasi des 
de l’any 1996, a proposta del seu Consell de Dones, 
a dones de Sarrià o vinculades amb el barri per la 
seva trajectòria personal, professional o de caire 
social. Aquest any el premi estava relacionat amb 
l’emprenedoria i la innovació.

La titular del col·legi Sagrat Cor Sarrià va rebre el 
guardó de mans del Regidor del districte de Sarrià–
Sant Gervasi, Albert Batlle, pel seu compromís 
i col·laboració amb les iniciatives educatives, 
cíviques i socials del districte. Durant l’acte es va 
destacar la implicació de Clarasó vers el barri durant 
tots aquests anys, la seva generositat, compromís 
i els valors que transmet com a persona, així com 
al capdavant del projecte educatiu i integrador del 
col·legi Sagrat Cor de Sarrià. 

SAGRAT COR DE SARRIÀ
LA TITULAR DEL COL·LEGI, MEDALLA DE LA DONA 2020

Al llarg d’aquests anys liderant l’escola ha impulsat 
un ambiciós projecte de renovació i innovació 
pedagògica que inclou la remodelació d’espais i 
l’adequació del centre als requeriments del segle 
XXI. 

La integració de l’escola d’educació especial Nadís 
en un moment en què entrava en crisi per un 
problema d’espais ara fa 10 anys, va ser un dels 
seus somnis fet realitat. Ara l’escola Nadís està 
inclosa dins la gran família del Sagrat Cor Sarrià. 

Un altre dels projectes on l’impuls de Pilar Clarasó 
ha resultat determinant ha estat la remodelació 
de l’escola Mare de Déu del Roser, a les Planes, on 
va aconseguir implicar empreses i particulars en 
el finançament. 

Les iniciatives i projectes solidaris on acostuma 
a col·laborar Clarasó van des de les entitats del 
barri, com el Centre d’acollida Assís, fins a d’altres 
barris de la ciutat com el Raval, a través del Casal 
dels Infants, Càritas o més enllà de la ciutat a 
través de diferents projectes socials gràcies a la 
Congregació del Sagrat Cor, que ajuda al Besòs, al 
Txad, a Bolívia, etc...
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Sota el títol Col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp – Miscel·lània dels darrers 175 anys de la seva 
història, el passat 19 de desembre es va presentar el llibre sobre els 175 anys d’història de l’escola, escrit 
per Camil Ferrater i Estivill, que ha viscut de prop la història del col·legi durant algunes generacions.

SANT RAFAEL DE LA SELVA DEL CAMP
PUBLICAT EL LLIBRE DELS 175 ANYS DE L’ESCOLA

El compendi de la història del col·legi, els escrits 
d’exalumnes i altres personalitats del poble, la 
recopilació de fotos i el testimoniatge de tanta 
vida, fan del llibre una obra clau per entendre el 
sentit i la necessitat del col·legi Sant Rafael a la vila.

D’origen carmelità, passant per escola Vicenciana 
durant molts anys i ara escola diocesana de 
Tarragona, el col·legi Sant Rafael s’ha reinventat 
amb els anys, s’ha adaptat a les èpoques i 
ha esdevingut escola innovadora, inclusiva, 
sostenible, respectuosa amb el medi ambient, 
arrelada al poble i exemple de valors i virtuts que 
la fan humana i necessària.

El llibre es va presentar el passat 19 de desembre 
a l’església del col·legi, seguint les indicacions 
d’aforament i d’higiene de la COVID.  

Hi van ser presents l’alcalde i tinent alcalde i 
regidor de cultura de la vila, Joan Carles López; Mn 
Norbert Miracle, en representació de la titularitat i 
de l’Arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles; Sor 
Rosa Tere Vicedo, en representació de Sor Juana 
Maria Belzunegui, visitadora de les FFCC de la 
zona Espanya Est, i Jordi Agràs, director general 
dels SSTT de cultura de la Generalitat de Catalunya 
a Tarragona. 

Tots, en els seus parlaments, van fer de la 
presentació un dia per reviure molta història i, 
alhora, mirar cap al futur amb “il·lusió i compromís”, 
afirmen des del centre.

catalunya@activa.org
93 284 02 22

ActividadesFormativas

@ActivaRedes@ActivaRedes

Gestió 
d’Activitats 
Formatives

#EnsAgradaEducar

I ara també...

Formació ONLINE

http://www.activa.org/
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No cal esperar a créixer per posar-se en contacte amb les ciències, la tecnologia, les arts i la llengua 
anglesa. A l’Steamglish de l’escola Tabor, de Santa Perpètua de la Mogoda, els alumnes d’Educació 
Infantil les combinen de ben petits.

Descobrir-se un mateix i els altres, descobrir l’entorn, experimentar amb els diferents llenguatges… totes 
aquestes capacitats són l’eix de l’Educació Infantil i totes es treballen a les aules i als patis del centre.

Quan es parla de tecnologia o enginyeria sembla que això està reservat per a l’alumnat més gran, 
aquells que ja dominen la llengua, l’escriptura i gairebé la notació científica. Però, interpretant aquestes 
disciplines en sentit ampli, cada vegada que s’aplica el pensament computacional estem enginyant-
nos-les per resoldre un problema.

L’escola Mare del Diví Pastor del carrer Bailèn 
(MDP) de Barcelona va ser convidada pel diari Ara 
a la seva redacció per tal d’il·lustrar les notícies 
de l’exemplar del diari del 20 de novembre, dia 
Internacional de la Infància.

Alumnes de 1r i 2n d’ESO van gaudir de l’experiència 
i van poder veure com es fa un diari. “Per uns 
moments, es van sentir periodistes professionals”, 
afirmen fonts de l’escola. A més a més, una de 
les il·lustracions dels alumnes en va ser portada. 
“Quin goig ajudar a créixer i esperonar els nostres 
alumnes i fer-los partíceps de projectes que tenen 
lloc a la nostra ciutat”. 

L’escola MDP Bailèn va ser inaugurada el 13 d’agost 
de l’any 1877 i treballa per a promoure l’educació 
integral dels alumnes amb una visió cristiana de 
l’home, de la vida i del món. 

MDP BAILÈN
PORTADA DEL DIARI ARA

ESCOLA TABOR
STEAMGLISH, L’APOSTA PER LES CIÈNCIES I L’ANGLÈS

Els canvis socials produïts els darrers anys, sens 
dubte, han perfilat un nou model educatiu. 
En aquest marc, “estem vivint un moment 
emocionant en el desenvolupament de la 
robòtica com a eina educativa, així com un 
increment en l’exposició de la llengua anglesa”, 
asseguren des de l’escola. 

És per això que els alumnes d’Educació infantil  
fan Steamglish, una activitat on en grups reduïts 
es combina el pensament computacional i la 
resolució de problemes amb els petits teatres, 
representacions i expressions en anglès.
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El cartell dissenyat per l’alumne de 2n d’ESO B del 
col·legi Cor de Maria de Mataró, Martí Triquell, i 
realitzat conjuntament en la seva versió final per 
tots els alumnes de l’aula, ha guanyat el concurs 
“Pinta la Marató” d’enguany. La realització final ha 
estat dirigida per l’artista Mònica Vilert, professora 
de l’assignatura optativa de Visual i Plàstica. Entre 
tots han aconseguit dissenyar un cartell senzill 
amb un missatge clar i colpidor que esperona a 
transformar la Covid en Vida.

La idea era reproduir les dinàmiques que es 
produeixen a l’art urbà i de carrer, en què un 
grafitter fa una pintada i després un altre la 
retoca o hi escriu a sobre, sempre amb la llei no 
escrita però coneguda per tots de “pinta-hi si 
ho has de millorar”. Aquesta idea ajuda també a 
introduir a la producció el dinamisme d’aquest art 
majoritàriament juvenil i espontani.

COR DE MARIA DE MATARÓ
GUANYADORS DEL CONCURS ‘PINTA LA MARATÓ’

El jurat, format per artistes i il·lustradors de renom, 
han destacat, tal com diu Pilar Giró, directora 
artística de la fundació Thyssen, “la utilització del 
missatge impactant i directe i posicionar-lo”.

Al concurs “Pinta la Marató” d’enguany hi ha hagut 
més participació que mai, amb 381 obres de 136 
centres educatius.

Al projecte també hi ha participat activament 
Miriam Cos, professora de tecnologia, proposant el 
projecte i guiant els alumnes en les produccions 
més de caire tecnològic.

En trobareu més informació i accés a diversos 
vídeos a través d’aquest enllaç: https://somcor.
junior-report.media/2020/12/17/els-alumnes-de-
2n-deso-b-guanyen-el-concurs-pinta-la-marato/

https://somcor.junior-report.media/2020/12/17/els-alumnes-de-2n-deso-b-guanyen-el-concurs-pinta-la-m
https://somcor.junior-report.media/2020/12/17/els-alumnes-de-2n-deso-b-guanyen-el-concurs-pinta-la-m
https://somcor.junior-report.media/2020/12/17/els-alumnes-de-2n-deso-b-guanyen-el-concurs-pinta-la-m
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ESCOLANIA DE MONTSERRAT
CANTA AMB ROZALÉN PER A LA MARATÓ DE TV3

La COVID-19 està tenint un gran impacte en la 
nostra societat i totes les escoles han treballat dur 
per ser agents actius en el control de la pandèmia 
a casa nostra. Però aquestes situacions difícils són 
capaces de treure de cadascú de nosaltres el costat 
més solidari i compromès. I així ho han viscut a 
l’Escolania de Montserrat, on tots els membres de la 
comunitat educativa (escolans, famílies, professors i 
educadors) han treballat per construir un espai segur 
sanitàriament que, alhora, pugui acompanyar els 
alumnes a afrontar una situació tan incerta i, sovint, 
dolorosa.

Però aquest esperit solidari i d’ajuda mútua no es 
podia quedar tancat de portes endins. “Volíem fer 
arribar aquest missatge esperançador a tot el país 
mitjançant la música”. I és per aquest motiu que 
enguany l’Escolania, juntament amb la cantant 
Rozalén, s’han rebel·lat contra el SARS-CoV-2 al disc de 
La Marató. En aquest enllaç podreu veure el videoclip 
de la cançó.

https://www.youtube.com/watch?v=DnFTIcAGhzk&list=RDDnFTIcAGhzk&start_radio=1&t=0
http://www.camposestela.com
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ESCOLA CONCEPCIONISTES DE BARCELONA 
PARTICIPA A LA MARATÓ AMB UNA CAMINADA SOLIDÀRIA

El passat mes de desembre (concretament el 
diumenge, dia 20), l’escola Concepcionistes 
de Barcelona va participat per primer cop a La 
Marató de TV3, que en aquesta ocasió destinava 
els diners a la investigació sobre la COVID-19, 
pandèmia que castiga el món des de fa prop 
d’un any.

L’escola va convocar les famílies el mateix 
diumenge, dia 20, per participar en una 
caminada fotogràfica solidària, que consistia 
a escollir un dels recorreguts de la ciutat de 
Barcelona, entre els molts que proposava 
l’escola, i enviar una fotografia familiar dels 
monuments més emblemàtics de la ciutat. 

Amb aquestes imatges es va crear un mapa interactiu de les diferents localitzacions. 

La Marató de TV3 va ser creada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la missió de 
fomentar i promoure la recerca biomèdica d’excel·lència, així com la sensibilització social sobre les 
malalties que es tracten al programa. 

La participació i implicació familiar va ser tot un èxit!

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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ESCOLA PIA IGUALADA
“ELS MATINS DE TV3″ VISITA L’ESCOLA

El passat 11 de gener, dia d’inici del curs, un equip 
de TV3 va retransmetre en directe la tornada a 
l’escola  aquest segon trimestre, en què els centres 
educatius i la societat se segueix adaptant als 
canvis provocats per la pandèmia.

Els periodistes van visitar una de les aules de 4t 
d’ESO, on van parlar amb la directora del centre, 
Natàlia Llorente, i diversos alumnes encarregats 
d’explicar el funcionament del projecte Aules 
segures per mesurar el CO2 de les aules i assegurar-
ne una ventilació correcta.

El projecte té dues fases:

1a FASE: L’escola ha comprat aparells per mesurar 
la quantitat de partícules de CO2.

2a FASE: L’alumnat de 4t d’ESO, en l’assignatura de robòtica, crearà aquests aparells que mesures el 
nivell de partícules de CO2 i seran aparells que, fins i tot, enregistrin les dades automàticament.

D’aquesta manera s’aconsegueix fomentar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, 
motivar l’aprenentatge a partir de projectes reals i aconseguir que l’escola sigui un espai encara més 
segur i comfortable per a tothom.

El passat 20 de gener, el col·legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès va inaugurar oficialment 
el nou espai d’infantil en un acte al qual van assistir la directora general, Gna. Maria Jesús Torrente; 
la sotsdirectora, Gna. Amparo Ferrer; l’ecònoma general de la Congregació, Gna. Margarita Peña, i 

PUREZA DE MARÍA
INAUGURA EL NOU ESPAI PEDAGÒGIC D’INFANTIL

la consellera general, Gna. Verònica Gutiérrez. 
Les van acompanyar la resta de l’equip directiu 
i membres de l’AMPA, així com la regidora 
d’educació de l’ajuntament, Pilar Gorina; la 
inspectora d’educació, Laia Bou, i el capellà del 
col·legi, P. Josep Montfort, que va beneir les 
instal·lacions. La presentació va anar a càrrec del 
dissenyador i creador del pati, Juan Espín.

L’espai està basat en un estudi de pedagogia 
activa i compta, entre d’altres, amb una estructura 
el·líptica i una zona de desnivell i joc lliure que 
ajuden a desenvolupar la psicomotricitat; un 
espai de reunió; un sorral per experimentar amb 
materials i diverses pissarres que contribueixen a 
mantenir activa la creativitat.
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SANT JOSEP DE GRÀCIA
REALITAT AUGMENTADA PER APROPAR CONTINGUTS

Al col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres 
de Barcelona, els professors utilitzen la Realitat 
Augmentada per a fer més atractius els continguts 
i apropar la realitat a l’aula.

La Realitat Augmentada és cada cop més present 
a les aules de molts col·legis del món. I, segons 
l’informe Horizon, és un valor en creixement que 
s’anirà desenvolupant en el món educatiu fins a 
convertir-se en un imprescindible a les classes de 
totes les escoles. Gràcies al seu ús podem convertir 
l’alumne en l’eix del propi aprenentatge, tot 
optimitzant els processos i augmentant l’interès 
i la participació. A més, atès que cada docent 
pot adaptar-lo als seus continguts i objectius, 
és possible fer-ho en qualsevol assignatura des 
d’infantil fins a batxillerat. 

Introduir la realitat augmentada a l’aula no 
és complicat: amb un ordinador o dispositiu 
mòbil, el professorat pot adaptar els continguts 
a aquesta tècnica en qualsevol nivell educatiu 

fomentant l’atenció, la motivació i l’emoció entre 
els estudiants. A més, els resultats canvien de 
forma dràstica.

Les característiques que compleix la Realitat 
Augmentada a l’aula són clares. Per una banda, 
allò real i allò virtual conviuen fins a fer un tàndem 
perfecte, i per l’altra, els recursos són interactius i 
ofereixen una experiència a temps real a l’usuari. 
Els beneficis de l’ús de la RA durant el projecte són 
molts. Intentem resumir-ne alguns: augmenta 
la motivació dels alumnes, reforça capacitats 
i competències, activa processos cognitius 
complexos, desenvolupa habilitats perceptiu 
motores i sensorials, fomenta l’aprenentatge 
autònom i reforça l’atenció i la concentració.

En el col·legi Sant Josep s’utilitza de vegades 
amb fitxes, d’altres amb cartes, samarretes, 
mapes o amb un Merge Cube. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix ajudar a augmentar la motivació, 
emoció i implicació, i s’obtenen més bons resultats, 
ja sigui per absorbir millor alguns coneixements 
o millorar habilitats. A més, sempre està el reforç 
de generar una experiència positiva en l’alumne, 
quelcom essencial que mai hem d’oblidar a l’aula.

L’escola del futur té nous i diferents reptes, s’hi 
ha de fomentar la creativitat, l’emprenedoria i les 
habilitats toves. A més, és necessari aconseguir 
que els alumnes aprenguin i apropar-los el 
coneixement de forma diferent i innovadora, i 
sens dubte la Realitat Augmentada n’és un clar 
exemple.
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SALESIANS MATARÓ
“SÓLO IMPORTA QUIÉN TÚ SEAS”: RAP CONTRA EL RACISME

Un grup de joves del Projecte Recréate de 
la Plataforma social dels Salesians a Mataró, 
acompanyats pels seus educadors, han creat 
el videoclip “Sólo importa quién tú seas”.

Amb la lletra i música, han volgut llençar un 
missatge  per promoure la No discriminació i 
la Igualtat en uns temps en què els discursos 
d’odi són cada cop més presents a les xarxes 
socials i s’utilitzen com a estratègies de 
polarització .

Amb aquesta iniciativa, els joves contribueixen a construir un discurs de tolerància cap a la diversitat, 
i a viure-la com un element de riquesa social i no com un problema. Persones diferents, d’orígens 
i creences diverses, reivindiquen el seu paper en la societat, disposades a oferir el millor d’elles 
mateixes.

El videoclip, inserit en el marc del Recréate, és una de les accions de sensibilització del projecte. La 
creació, tant de la cançó com del videoclip, no ha estat fàcil per la situació de pandèmia, però s’ha 
aconseguit tirar endavant i els joves i l’equip educador estan encantats amb el resultat.

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
https://www.youtube.com/watch?v=sguG2ck3zhk&feature=youtu.be
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ESCOLA PIA DE CATALUNYA
LA IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’AULA

El passat 20 de gener, l’Escola Pia de Catalunya signà un 
conveni de col·laboració amb l’entitat Aliança Educació 
360, una proposta educativa compartida per la Fundació 
Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagògica. Algunes de 
les escoles i fundacions d’Escola Pia ja s’havien adherit 
a l’Aliança, però la institució ha volgut reafirmar el seu 
compromís des del paraigua de l’organització.

Amb l’adhesió al programa, l’Escola Pia es compromet a 
fer créixer les iniciatives que contribueixen a la igualtat 
d’oportunitats per als infants i joves i a generar espais 
educatius més enllà de l’aula que connectin l’educació 
i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu.

L’Escola Pia comparteix amb L’Aliança Educació 360 el repte de treballar per oferir millors oportunitats 
educatives en tots els temps i espais dels infants. La finalitat és que cada infant i jove construeixi el 
propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Toni Burgaya, director general de l’Escola Pia, després de signar el conveni amb la directora de l’Aliança 
Educació 360, Fathia Benhammou,  posà en relleu la reestructuració de l’organigrama institucional el 
curs passat per, entre altres motius, reivindicar l’educació no formal de la institució. Així, fa un any que 
David Magrí és responsable de l’àrea de Lleure d’Escola Pia, que al seu torn té representació als espais 
de decisió l’entitat.

A l’esdeveniment també hi participà Alba Girbau, directora de Lleure Turull -l’entitat de lleure de l’Escola 
Pia-i Mireia Sánchez en representació de les fundacions de l’Escola Pia.

LA SALLE CATALUNYA 
LA FUNDACIÓ COMTAL VOL REDUIR L’ESCLETXA EDUCATIVA

La Fundació Comtal, entitat de La Salle Catalunya 
que vetlla perquè infants i joves en situació de 
vulnerabilitat tinguin oportunitats de futur, ha 
treballat intensament el passat Nadal per donar 
resposta a l’emergència social i reduir l’escletxa 
digital agreujada per la pandèmia. Ha aconseguit 
més de 8.000€ per combatre les desigualtats 
educatives i ha repartit 20 kits de material escolar i 
21 ordinadors a infants i joves en situació vulnerable 
perquè continuïn els estudis durant períodes de 
confinament sense quedar enrere per manca 
d’accés a material i tecnologia.

Paral·lelament, s’han recaptat 1.400 kg i 500 litres d’aliments perdurables, que ja han entregat a l’àrea 
residencial, al Centre Obert pels berenars dels nens i les nenes, i a l’Escola de Segona Oportunitat 
perquè l’alumnat del curs de cuina pugui formar-se i aprendre a fer receptes saludables.

La campanya ha estat tot un èxit gràcies a la implicació de 21 empreses, escoles, organitzacions 
solidàries i de 142 persones donants i col·laboradores amb la fundació.
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LA SALLE - LA SEU D’URGELL I FIGUERES 
”HARA”, PROJECTE D’INTERIORITAT DE LA SALLE

“Volem ajudar als alumnes a ser cada cop més 
reflexius, a optar amb criteris ètics, a superar 
una lectura anecdòtica de la realitat i llegir-la 
des d’una vessant més profunda, a ser capaços 
d’integrar el silenci en les seves vides, a conrear 
una interioritat que els mogui al compromís. 
I treballem per aconseguir-ho mitjançant el 
projecte HARA”, afirma el professor de La Salle La 
Seu d’Urgell, Albert Martí.

Hara ve del japonès i fa referència a un punt 
energètic situat dos dits per sobre del melic i que 
per a la cultura oriental és sinònim de centre vital. 

A través de diferents tècniques corporals,  com la 
respiració conscient, la relaxació o el treball de la 
veu, es pretén que l’alumnat prengui consciència 
d’allò més íntim d’ells mateixos, possibilita viure 
amb més serenitat el moment present, concedeix 
l’oportunitat de comunicar-nos amb major 
calidesa amb tots els que ens envolten i  facilita la 
trobada amb el jo profund.

Els jocs, les dinàmiques, el diàleg, l’expressió 
plàstica o la música, són eines que permeten 
l’auto coneixement i el descobriment de l’altre. 
“Aprenem a expressar els nostres sentiments, 
les nostres emocions. Aprenem a compartir 
els nostres dubtes i les nostres pors. Valorem 
els nostres potencials i acceptem les nostres 
mancances”.

Partint d’experiències de silenci, d’admiració 
estètica, del treball sobre la curiositat, el misteri, 
la meditació… intenten conduir els nens i 
nenes, adolescents i joves cap a l’obertura a la 
transcendència. D’una banda, acompanyen 
experiències humanes com l’enamorament, el 
dolor per la pèrdua, la solidaritat. D’altra banda, 
intenten apropar els alumnes a l’experiència de 
l’Absolut. 

Pel que fa al Hara de Nadal, “és una visualització 
d’un conte de Nadal”, explica Montse Moreno, 
de La Salle - Figueres. “Es tracta d’entrar a l’espai 
amb una música de fons relaxant, un darrere 
l’altre, i seure al voltant de l’escenari on hi ha 
muntada l’escena del naixement  amb algun 
valor al voltant”.

Es preparen i es donen fotocopiats diferents 
contes relacionats amb el Nadal, tres o quatre 
per cicle, perquè cada professor estigui còmode 
llegint-lo mentre els alumnes estan asseguts o 
estirats al terra sobre unes màrfegues.

Un cop llegit el conte, es deixa un moment per 
anar prenent consciència del que s’està fent i es 
demana com s’han sentit, què han pensat mentre 
escoltàven el conte, quin sentiment han tingut....
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VEDRUNA CATALUNYA I SANT JOAN DE DÉU
PRESENTEN EINES PER A LA DETECCIÓ DE LA DISLÈXIA I LA DISCALCÚLIA 

L’equip de psicopedagogs de la xarxa d’escoles 
de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, 
juntament amb professionals de la Unitat de 
Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, han fet 
públiques noves eines de cribratge per detectar 
en edats primerenques possibles trastorns 
relacionats amb el procés d’aprenentatge de la 
lectoescriptura, la numeració i el càlcul.

En l’acte, virtual i conduït per Ismael Perálvarez 
i Mar Herrero, de l’equip psicopedagògic de 
Vedruna Catalunya Educació, i per Anna López, 
neuropsicòloga infantil de la UTAE i adjunta al 
Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, hi han participat gairebé 
4oo persones vinculades a l’àmbit educatiu, 
psicopedagògic i hospitalari.

El projecte conjunt entre ambdues institucions, 
fruit d’un conveni de col·laboració que es 
va iniciar el 2012, ha permès dur a terme un 
treball d’investigació científica que ha portat a 
desenvolupar eines per a la detecció precoç que, 
en el marc d’un projecte d’escola inclusiva, són 
un pas més per garantir una educació integral de 
tots els i les alumnes.

Les escoles Vedruna ja compten amb un itinerari 
psicopedagògic que té com a objectiu principal 
acompanyar el creixement personal dels 
alumnes adaptant-se a les diferents capacitats i 
possibilitats. Aquest itinerari engloba actuacions 
que van des de l’esmentada detecció precoç fins 
a la mateixa orientació professional dels alumnes, 
passant per aspectes com les tècniques d’estudi, 
de cohesió de grup o de desenvolupament 
cognitiu.

Ara, amb l’experiència, bagatge i trajectòria 
pedagògica, i de la mà de l’equip de professionals 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu, s’ha fet un 
pas més elaborant dues eines de cribratge que 
es poden emprar a P5 de l’Educació Infantil, 
i que consten de tres materials diferenciats i 
organitzats en blocs. Acompanyen el material la 
guia i el manual per al docent, i també material 
de suport.

L’objectiu és tenir un primer filtratge en el 
procés d’aprenentatge de la lectoescritura i de la 
numeració i càlcul, així com de possibles dificultats 
atencionals a finals de P5 . Aquestes dades poden 
ajudar a reduir els efectes d’una deficiència 
o possible trastorn a partir d’una intervenció 
primerenca, poden facilitar la implementació de 
mesures d’atenció a la diversitat i optimitzar el 
desenvolupament integral de l’alumne/a.

Tant els resultats de la recerca com les mateixes 
eines de cribratge que s’han presentat es posen 
a disposició de centres educatius, fundacions, 
entitats i/o institucions que en vulguin fer ús i es 
podran descarregar des del web de la Fundació 
Vedruna Catalunya

Des de la fundació s’ha remarcat la necessitat 
de sumar sinergies per tal de superar com a 
societat totes les adversitats, i esdevenir  capaços 
de formar ciutadans responsables que vulguin 
transformar el món. Qualsevol pas en aquest 
sentit pot esdevenir un gran avenç.

Aquí en trobareu materials.

https://vedrunacatalunya.cat/recerca/
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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/
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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/

