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ESCOLA PIA DE CATALUNYA
COM CREAR VINCLE A TRAVÉS DE LA PANTALLA
L’Escola Pia de Catalunya va celebrar el passat 6
de febrer la 33a edició de la Jornada Escola Pia,
enguany destinada a reflexionar sobre els vincles
a través de la pantalla.
Més de 700 persones es van inscriure a
l’esdeveniment, que a causa de la pandèmia es
va celebrar en línia. Des de l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC),
l’organització de l’esdeveniment va saber
traspassar el contingut i l’emoció de la jornada a
aquest nou format no presencial.
En la introducció, el P. Provincial de l’Escola Pia
de Catalunya, Eduard Pini, agraí la feina de tots i
totes les docents, persones voluntàries i personal
de la institució per l’acompanyament que fan,
especialment amb les complicacions que ha
portat la covid-19. “Us animo a seguir fent un món
millor, a través del vincle que teixim des de l’Escola
Pia. Cadascú des del seu lloc: des del lleure, des
dels pisos d’acollida, des de les aules…” declarà en
la seva intervenció.
Anna Forés, directora adjunta de la Càtedra de
Neuroeducació de la UB-EDU, fou l’encarregada
d’entrar en matèria al parlar sobre el vincle a través
de la pantalla. Posà l’accent en la importància de
fixar-nos en les oportunitats que ens acosta la
tecnologia. “És fàcil caure en fixar-nos en tot allò
que “no” podem fer, però és essencial centrar-nos
en tot allò que “sí” podem fer”.
Al seu torn Genís Roca, expert en temes digitals,
posà sobre la taula la idea que “totes les revolucions
tecnològiques necessiten moviments socials
que les revisin. Caldrà escriure un nou contracte
social”. En la ponència, dona missatges optimistes
en referència al vincle en el món digital. “Què és
el vincle? Una persona és d’allà on participa. Es
pot estar desconnectat presencialment o super
connectat a través de la pantalla”.
Les dues intervencions acabaren amb una taula
rodona conduïda per Jaume Montsalvatge,
responsable de l’àrea pedagògica i innovació de
l’Escola Pia de Catalunya, en què es respongueren
algunes de les qüestions que els espectadors
plantejaren a través del xat de l’esdeveniment i
que va contribuir a un acte àgil.

Durant la Jornada també es conegueren els
guanyadors dels Premis Sant Josep de Calassanç,
que cada any reconeixen la feina i implicació
de persones i grups de la institució. L’equip de
voluntàries de Benallar, l’equip de monitors de
les Colònies Jordi Turull i l’equip de pastoral i
escola verda d’Igualada foren els escollits pel
jurat en aquesta edició.
Toni Burgaya, director general de l’Escola Pia, agraí
la feina que fan totes les persones de la institució
i la participació en una Jornada que, per primera
vegada, s’obrí no només al personal docent,
sinó també a totes les persones treballadores i
voluntàries que formen part de l’Escola Pia. Per
acabar, tingué lloc una actuació de luxe, en què
la cantant i compositora de Vilassar de Mar, Judit
Neddermann, exalumna de l’Escola Pia de Mataró,
dedicà a tots els participants un dels seus temes
sobre el vincle, Voldria que fossis aquí.
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MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ
FINALISTA AL FESTIVAL “I CAN 2020”
El projecte STOP VIOLENCE, realitzat l’any
passat pels alumnes de 1r d’ESO de l’escola Mare
de Déu de l’Assumpció de Badalona, participarà
el proper 20 de març a la final del festival I CAN
2020, organitzat per Design for Change Espanya,
on es visibilitzaran els 10 projectes seleccionats
i s’escollirà el representant per a la trobada
internacional, que tindrà lloc al Brasil el mes de
novembre.
Els alumnes van desenvolupar tres projectes,
un per classe, utilitzant la metodologia DFC
de cinc fases (basada en el Design Thinking):
cada nen o nena sent el problema, imagina
solucions, actua posant en marxa el pla d’acció,
avalua i evoluciona tot reflexionant sobre els
aprenentatges i comparteix el projecte per
inspirar altres persones.
L’alumnat va posar l’atenció en diferents formes
de violència detectades al seu entorn i es van
convertir en motors de canvi. Un cop acabats els
projectes, van decidir unificar-los i presentar-los
com un de sol amb el nom “STOP VIOLENCE”.
El desig de tots els alumnes participants era i és
acabar amb qualsevol tipus d’acció violenta que
pugui afectar negativament la vida comunitària
al barri.
La metodologia del Design for Change fomenta
l’emprenedoria social i facilita l’empoderament
de nens i joves, per tal que siguin capaços de
dir “Jo puc”, a més a més de dotar-los d’eines
per a la transformació del món, a partir d’un
canvi concret en el seu entorn més proper. Els
alumnes, per poder realitzar el projecte han
hagut de desenvolupar habilitats com l’empatia,
la creativitat, el treball en equip o el lideratge
compartit.
El proper 20 de març participaran, juntament
amb 9 projectes més, en el FESTIVAL I CAN 2020.
A causa de l’actual situació sanitària, el festival es
realitzarà en modalitat online.

Gestió d’activitats
extraescolars i formatives
(PRESENCIALS I ONLINE)

ACTIVITATS
SEGURES A
LES ESCOLES
Complim amb tots els
protocols sanitaris i
comptem amb un pla de
contingència propi.

SOLUCIONS
ADAPTADES A LES
DIFERENTS
NECESSITATS
Volem ajudar
a les famílies amb la
conciliació laboral.

PREPARATS
PER AL FUTUR

JUNTS
DES DE 1991

Amb ganes i il·lusió
per a fer front als
nous reptes educatius,
amb total seguretat i
més forts que mai.

Gràcies a tots els que
ens heu acompanyat
durant aquests 30 anys.
Continuem educant al
vostre costat!

#EnsAgradaEducar
# C O N F I A N Ç A # Q U A L I TAT # C O M P R O M Í S # E X P E R I È N C I A

#ExtraescolarsSeguresEnEntornsSegurs
catalunya@activa.org
93 284 02 22

ActividadesFormativas
@ActivaRedes

@ActivaRedes
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MERCÈ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
ACTE EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST
El passat 27 de gener, el col·legi Mare de Déu de
la Mercè de Sant Feliu de Llobregat, com a entitat
adherida a la Xarxa de la Memòria Històrica del
Baix Llobregat i al grup DEMD, participà en la
commemoració Internacional en Memòria de les
víctimes de l’Holocaust.
Alumnes de 4t d’ESO realitzaren un projecte
audiovisual a partir de les informacions disponibles
a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat sobre la
figura de Vicente Riaza, un dels set santfeliuencs
que van patir en primera persona el genocidi nazi
i que no van sobreviure.
Amb el lema Sigues llum enmig de la foscor,
aquest acte fou una crida a l’esperança perquè no es tornin a repetir crims contra la humanitat ni
caiguin en la banalització ni en l’oblit.
Aquí podeu veure el vídeo final del projecte que dedicaren en record de les víctimes de l’Holocaust nazi.

SALESIANS SABADELL
CELEBRA EL DIA DE DON BOSCO
La Família Salesiana en general, i l’escola Salesians Sabadell en particular, va celebrar la darrera
setmana de gener la festa del seu fundador, Sant Joan Bosco (Torí, 1815-1888), declarat “pare i mestre de
la joventut” pel Papa Sant Joan Pau II.
Aquesta va ser una celebració atípica, ja que la crisi desencadenada per la pandèmia va obligar que totes
les iniciatives de l’escola es readaptessin per complir les mesures preventives. Així, es van fer activitats
tenint en compte els grups bombolla, la ventilació i la desinfecció de zones d’ús comú. Algunes de les
propostes van ser a l’aire lliure, com les gimcanes a Primària, que van tenir lloc en diferents parcs de
Sabadell. També es va celebrar el Boscovisión, un festival musical amb gravacions fetes amb antelació
per tal de ser visionades des de la classe el dia
de la celebració, que va amb comptar amb una
votació online per escollir les millors actuacions,
algunes de les quals gravades a l’Argentina.
Salesians Sabadell va comptar amb la presència
del Mag Toni, qui, classe per classe al llarg de la
setmana, va fer gaudir nens i nenes amb els seus
trucs. No hi van faltar, és clar, les celebracions a la
Parròquia.
“L’esforç dels nostres educadors, animadors,
salesians i personal d’administració i serveis ha
permès seguir endavant amb la missió de Don
Bosco enmig d’una situació extraordinària”.
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SAGRAT COR DE SARRIÀ
CELEBRA LA 8A JORNADA D’EMPRENEDORIA

Per vuitè any, els alumnes de la branca
d’Administració i Finances dels Cicles Formatius
del col·legi Sagrat Cor de Sarrià han organitzat
la 8a Jornada d’Emprenedoria, que permet els
alumnes d’entrar en contacte amb persones que,
amb la seva il·lusió, ganes i empenta han tirat
endavant amb èxit idees i projectes vitals.
Per primera vegada, tot adaptant-se a la situació
pandèmica, la jornada es durà a terme online i en
streaming, fent-la així extensiva a altres centres i
alumnes de formació professional de Catalunya,
que podran seguir-la en directe. L’acte comptarà
amb la presència de Nacho Perales, creador de
l’empresa Frooty-productes ecològics; Nacho
Vidiri, cofundador de la marca Pompeii; Alex
Comin i Nuria Retiro, creadors de Perkal; Ina
Parera, CEO de Patitas Barcelona; Roger Oriol,
Gamer Ryux; Amaya Martorell, xef Amaya-Cocina;
Jonathan Mengeli, Personal training-Coachzworld,
i Josep Moratal, Servei de Programes i Projectes
de Foment dels Ensenyaments Professionals de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta edició posà el focus en la forma en què
les xarxes socials (Instagram, sobretot) serveixen
de plataforma que aglutina i impulsa projectes
emprenedors que fa uns anys tenien més
dificultats per donar-se a conèixer. L’altaveu que
suposen les xarxes socials i la capacitat d’arribar a
un públic més extens i concret a la vegada ha fet
sorgir projectes i idees innovadores i ha canviat

per complet i radicalment la forma de dirigir-se al
consumidor.
Aquestes trobades influeixen en tots els nois i noies
que tenen l’oportunitat d’escoltar-los i valorarne les experiències. Volem que trobin en aquests
testimonis un mirall on reflectir-se i una manera
d’aconseguir respostes als dubtes específics que
els poden sorgir.
“Proporcionem als nostres alumnes les eines,
recursos i suports perquè puguin fomentar
l’emprenedoria. Escoltar els testimonis de
professionals que han sabut veure i utilitzar el
potencial de les xarxes socials per implantar les
seves idees i impulsar els seus projectes”, declaren
des del centre.
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ESCOLA TABOR
CONVOCA LA XERRADA ‘VIDEOJOCS: MASSA O MASSA POC?’
El passat 10 de febrer, Juanjo Fernández, escriptor,
comunicador i visualthinker, va oferir una xerrada sobre
els videojocs per a les famílies de l’escola Tabor de Santa
Perpètua de la Mogoda.
Amb el patrocini de l’AMPA, Fernández va parlar durant
més d’una hora, en format telemàtic, sobre el món dels jocs
electrònics, tant de les consoles com en línia.
“És impossible glossar la gran quantitat d’idees que ens
va anar transmetent per a la nostra reflexió”, manifesten
des de l’escola. “Després de fer-nos decidir entre si érem
partidaris del rebuig rabiós o de l’adoració acrítica del
fenomen, va fer una defensa dels valors educatius d’aquesta
pràctica: observació atenta, tolerància al fracàs i raonament
estratègic (cosa que també fan els jocs tradicionals).
Ens va recordar que no hem de deixar abandonats els
nostres fills en el bosc digital, on hi ha moltes “bruixes en casetes de xocolata”. “Els videojocs no fan
violents els nostres fills però els poden fer més insensibles a la violència”, va remarcar.
I una última reflexió final: els criteris que marquem en favor dels nostres fills i filles ara són els criteris
que els i les marcaran en un futur immediat… i més enllà.
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ESCOLA SOPEÑA DE BARCELONA
COMMEMORA EL DIA DE LA FUNDADORA
Com cada mes gener, a l’escola Sopeña de
Barcelona celebren el dia de Dolores Sopeña, la
fundadora, que va traspassar el 10 de gener de
1918. Normalment tothom s’aplegava a la sala
d’actes, però aquest any la pandèmia ha obligat
a ser creatius.
Enguany, cada grup havia de resoldre dins la
pròpia aula sis circuits diferents de Scape Room
i un rosco del Pasapalabra amb un objectiu:
recuperar el diari de Dolores. Aquest era el fil
conductor d’aquest any; els diferents cursos
estaven separats però, com sempre, l’objectiu
era comú!
Les més de 40 pistes dins de cada aula i les 27 lletres del rosco donaven pistes a cada grup per aconseguir
el tros de la pàgina del diari de Dolores, que, aplegats composaven el text complet.
Així es va convertir l’escola en un espai únic i ple de misteri, on el treball en equip fou l’eina indispensable
per assolir el repte!

Mejora la Calidad Educativa

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

Aprendiendo...
¡Sin libros!

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

€

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

www.risoiberica.es
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COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
CELEBRA LES JORNADES D’ORIENTACIÓ
La darrera setmana de febrer, el col·legi Claret de
Barcelona va celebrar les Jornades d’Orientació
destinades a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat.
L’objectiu d’aquestes jornades és apropar el món
universitari i el món professional a l’alumnat per
tal d’ajudar-los a enfocar el futur professional.
La primera jornada va arrencar amb la conferència
inaugural I després del Batxillerat què?, a càrrec
de Nacho Dualde, gerent de l’Escola Superior
Comercial Internacional de la Universitat
Pompeu Fabra. Durant la xerrada, Dual va
presentar diferents mètodes per triar una carrera
universitària i va remarcar aquelles aptituds
personals i coneixements que requereix avui dia
el món laboral.
També van tenir lloc taules rodones sobre el món
universitari, on antics alumnes del col·legi que
estan actualment cursant estudis universitaris van
reunir-se amb l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat
per explicar-los la seva experiència, a més
d’intercanviar consells i dubtes.
El segon dia també hi va haver taules rodones
sobre el món professional, distribuïdes en 7 àmbits

diferents. Professionals de diferents sectors, alguns
antics alumnes, van presentar el seu itinerari
acadèmic i laboral i van explicar en quina situació
es troba a l’actualitat la seva professió: noves
ocupacions, reptes, perspectives de futur, etc.
Finalment, el tercer i últim dia es va organitzar
una Fira d’Universitats, amb la presència de
diferents institucions, que van donar a conèixer
l’ampli ventall d’estudis que ofereixen als alumnes
i sortides laborals.

MERCÈ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
COMMEMORA EL DIA DE LES DONES EN LA CIÈNCIA
El passat 11 de febrer se celebrà el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que té com a
objectiu promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en l’educació,
la capacitació, l’ocupació i els processos d’adopció de decisions en la ciència.
Per commemorar aquest dia, el col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat preparà
activitats amb #nomorematildas, lema referit a les dones científiques que al llarg de la història han
quedat a l’ombra d’homes que s’han estat endut el reconeixement social tot i haver estat elles les
descobridores.
L’escola va fer una penjada de cartells per tot el
centre amb el #nomorematildas; es fomentà un
debat a partir d’un vídeo i es portà a terme una
activitat on l’alumnat havia de descobrir vuit
científiques de diferents àmbits, èpoques i països
que han tingut un paper rellevant al llarg de la
història de la ciència, a través de pistes amagades
per l’escola.
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ESCOLA TABOR
L’AMPA REGALA UNES XARRANQUES PER AL PATI
Els patis de les escoles són llocs d’esbarjo. Però
l’esbarjo no està renyit amb l’aprenentatge.
Quan els nens i nenes juguen a futbol aprenen a
respectar unes regles, quan juguen a fet i amagar
aprenen estratègies i càlcul, quan salten a corda
posen en pràctica la seva habilitat psicomotriu.
I quan juguen a la xarranca entren en joc
moltes habilitats. I també aprenentatges. Les
quatre noves xarranques que decoren els patis
de l’escola Tabor són per a totes les edats i són
l’obsequi que l’AMPAA de l’escola ha fet als nens
i nenes del centre. N’hi ha amb les xifres àrabs,
amb les xifres romanes, amb la sèrie de Fibonacci i, fins i tot, amb lletres gregues, aquelles que els
alumnes utilitzen tan sovint en les Matemàtiques o la Física per representar unitats i magnituds.
“Una nova oportunitat de variar els jocs en les nostres estones de pati”, afirmen des de la direcció del
centre, que alhora vol expressar als pares i mares que en conformen l’AMPA de l’escola l’agraïment
per uns regals que ja han començat a fer les delícies dels nens i nenes de l’escola.
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SALESIANS GIRONA
CRIDEN #STOP AL RACISME AMB EL RAP “REFEM EL FUTUR”
A Salesians Girona, un grup de joves i els seu equip
d’educadors han presentat Refem el futur, un
vídeoclip que fomenta la pau i la lluita contra el
racisme.
El projecte té com a objectiu l’apoderament dels
joves del barri de Santa Eugènia de Ter, a Girona,
perquè siguin capaços de generar un canvi en la
realitat intercultural que els envolta.
“Es
volen
formar
agents
transformadors,
crítics i participatius. Pretenem crear espais
d’aprenentatge on els joves duguin a terme
activitats
que impliquin la participació del
col·lectiu amb el qual es vol treballar”, explica Sergi
Bueno, educador del projecte.
La cançó es va gravar el mes d’octubre a La Conga Music, ja que anteriorment havien guanyat el primer
premi del concurs Hip hop per la Pau amb el videoclip Tot ho podem canviar.
Des de Salesians Girona expliquen que “estem molt contents del resultat, ja que malgrat la situació
tant complicada que hem viscut amb la pandèmia, ens hem adaptat i hem pogut tirar endavant tot el
procés malgrat totes les dificultats en el camí”.

LA MERCÈ DE MARTORELL
ESCOLLIT PER ESTUDIAR LA FAUNA INSECTÍVORA A L’ESTAT
L’escola La Mercè de Martorell participarà en el projecte ‘Pájaros en la nube’, dirigit per la Fundació
IberCivis i que vol monitoritzar la fauna insectívora estatal, per a la qual cosa necessita la implicació
d’estudiants d’arreu.
Andrés García, mestre de primària, és l’encarregat
de liderar el projecte amb els alumnes de la classe
de 5è. El projecte se centra en l’observació d’ocells
i ratpenats que puguin entrar en la caseta que
muntaran i que dotaran de sensors per controlar
factors com la humitat o la pressió.
L’escola rebrà una caseta que haurà d’ubicar prop
de l’escola per començar amb l’observació. Amb
aquesta iniciativa es reforça el projecte d’STEAM
que estan duent a terme aquest curs.
“Estem convençuts que aquest treball despertarà
la curiositat i la motivació per descobrir com
avança la seva investigació, un fet que connectarà
els alumnes des del primer minut”, declaren des
de la direcció centre.
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FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
CONVOCA UNA XERRADA D’IRENE RIGAU
En el context de les activitats per celebrar el Dia
de la Dona, la Fundació Educativa Cor de Maria
va organitzar el proppassat 3 de març la xerrada
virtual Eduquem en el consentiment, una visió
del no és no.
La ponent, l’exconsellera d’Ensenyament del
Govern de la Generalitat, l’Honorable Sra. Irene
Rigau, va fer una exposició d’un tema complex,
per bé que “el seu enfocament clar, rigorós i
alhora proper i didàctic va ajudar el més del
centenar d’assistents a encarar-lo de manera
profitosa”, afirmen des de les escoles Cor de
Maria.
L’exconsellera va parlar de com ha evolucionat el
discurs sobre el consentiment sexual els darrers
anys arreu del món, i de com moviments com
el MeToo o la violació en grup de la Manada a
Pamplona van plantejar la necessitat de canviar
el paradigma i, finalment, com la legalitat vigent
està donant resposta a aquesta qüestió.

L’exconsellera va dedicar bona part de la seva
intervenció a mostrar, sovint amb exemples
quotidians, com les famílies i l’escola tenen
múltiples possibilitats per incorporar valors i
actituds que ajudin a educar dins el principi
d’igualtat en les relacions entre homes i dones:
l’ajornament de les satisfaccions, la gestió de
la frustració, l’exemple del respecte i parlar
obertament del tema són algunes de les accions
que es poden dur a terme perquè els nostres
infants i joves entenguin i facin seu que el no és
no i només el sí és sí.
Amb aquesta xerrada, el seguit d’activitats
educatives que fan i faran i els missatges que
difonen des de les xarxes socials de les seves
escoles, la Fundació Educativa Cor de Maria vol
aportar el seu granet de sorra i un bri d’esperança
i acció transformadora per a un futur d’igualtat
de gènere i sense violències masclistes.
“Us convidem a veure la gravació de la webinar a
través de qualsevol de les webs de les escoles de
la Fundació: www.cordemaria.cat. De ben segur
gaudireu d’una estona agradable i profitosa”.
La Fundació Cor de Maria compta amb les escoles
Cor de Maria Mataró, Cor de Maria Sabastida, Cor
de Maria Blanes, col·legi Dr. Masmitjà, Cor de
Maria la Bisbal, Cor de Maria Olot, Cor de Maria
Sant Celoni, Cor de Maria Sant Josep i Cor de
Maria Valls.
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COL·LABORADORS REVISTA

PATROCINADORS FECC

COL·LABORADORS FECC
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Els nostres portals:
escolacristiana.org
escolacristiana.org/apecc
ampas.cat

Seguiu-nos!

