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VIDA
a les
ESCOLES

El dia a dia dels nostres centres i institucions Abril 2021 | Núm. 16

“L’EDUCACIÓ ÉS SEMPRE UN ACTE D’ESPERANÇA QUE, DES 
DEL PRESENT, MIRA CAP AL FUTUR I MAI NO ÉS ESTÀTICA”

Papa Francesc

http://www.triaescolacristiana.cat
http://www.triaescolacristiana.cat
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El projecte “STOP VIOLENCE”, dels alumnes de 1r 
d’ESO el curs passat de l’escola Mare de Déu de 
l’Assumpció de Badalona, ha proclamat guanyador 
del festival I CAN 2020, organitzat per Design for 
Change Spain. Dels 10 projectes seleccionats, el de 
l’escola de la Fundació Educativa Jesuitinas va ser 
escollit per ser el representant estatal a la trobada 
internacional que tindrà lloc al Brasil el mes de 
novembre.

L’actual situació sanitària va obligar a celebrar 
la gala de forma telemàtica; tot i això, alguns 
professors i alumnes van seguir-la des d’una aula 
de l’escola, on van poder celebrar junts la victòria. 
Tots ells i la comunitat educativa se senten molt 
orgullosos d’aquest premi, que reconeix d’una 
banda l’esforç realitzat per alumnes i professors i, 
de l’altra, destaca la capacitat dels nois i noies de 
detectar els diferents tipus de violència existents 
a la societat i el seu compromís per ser “motor de 
canvi”.

Dins l’objectiu de créixer com a persones 
autònomes, creatives i compromeses, aquests 
alumnes van desenvolupar tres projectes, un per 
classe, utilitzant la metodologia DFC de cinc fases 
(basada en el Design Thinking): cada alumne/a 
sent el problema, imagina solucions, actua 
posant en marxa el pla d’acció, avalua i evoluciona 
reflexionant sobre els aprenentatges i comparteix 
el projecte per inspirar a altres persones.

Van posar la seva atenció en diferents formes de 
violència detectades al seu entorn. El resultats van 
ser aquests tres projectes:

-- STOP VANDALISM: van voler actuar en contra del 
vandalisme urbà a través de la creació artística i la 
conscienciació dels companys menors del centre.

-- STOP VIOLENCE: van denunciar i promoure la 
reflexió sobre diferents tipus de violència a través 
del treball escènic al carrer.

-- STOP GENDER VIOLENCE: van dur a terme 
activitats de conscienciació i van recaptar diners 
per a centres de dones maltractades.

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 

MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ DE BADALONA
GUANYA LA FINAL ‘DESIGN FOR CHANGE SPAIN’ 

d’acció violenta que pugui afectar negativament 
la vida comunitària al barri.

Amb projectes com aquests posen de manifest 
com, a través de l’educació i el compromís, 
professors i alumnes col·laboren en fer un món 
millor. Organitzacions com Design for Change, 
amb la col·laboració de la Fundació Edelvives, 
impulsen i promocionen aquestes accions de 
millora.
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>>S’apropava el 2 de febrer i ens posàvem en 
marxa per celebrar el 79è aniversari de la nostra 
escola, Cor de Maria de Sant Celoni.

>>Amb els alumnes, dies abans, endegàvem 
algunes activitats, com ara fer punts de llibre 
amb motiu cde l’efemèrides, decoració de 
l’escola i de la nostra geganta Tona, pintar un 
clauer en forma de pastisset i recordar la figura 
del nostre fundador, Joaquim Masmitjà, model 
de persona que va saber transmetre els valors 
de Pau, Llibertat, Justícia, Solidaritat… Valors que 
procurem que continuïn ben presents al centre.

>>En arribar el dimarts 2, vam voler que fos un 
dia diferent i vam organitzar una activitat a la 
natura per celebrar-ho.

>>Els alumnes de Primària i ESO van fer una 
sortida a diferents espais del municipi per 
cloure una de les activitats sobre la PAU iniciada 
a l’aula i en la qual cadascú aportava el seu 
granet de sorra per millorar la convivència a 
l’escola. L’activitat consistia a omplir per capes, 
i amb material divers un recipient, simbolitzant 
el fet d’anar construint el dia a dia de la nostra 
escola. Cada classe disposava d’un pot i en va 
escollir el contingut: sal tenyida, sorra, pedretes, 
branquetes, fulles del bosc, floretes, arròs pintat 
de colors, llenties, mongetes, llegums, botons de 
colors.

>>En aquesta estona fora de l’escola vam poder 
esmorzar. Com que era un dia especial van 
portar el que més els agradava: pa amb xocolata, 
un trosset de coca, un entrepà i beguda.

COR DE MARIA DE SANT CELONI
CRÒNICA DEL 79È ANIVERSARI

#EnsAgradaEducar

CRASH 
COURSE

estiu 2021
Oci i temps lliure

catalunya@activa.org
93 284 02 22

ActividadesFormativas

@ActivaRedes@ActivaRedes

(PRESENCIAL I ONLINE)(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

(PRESENCIAL)

#ExtraescolarsSeguresEnEntornsSegurs

Complim amb tots els protocols 
sanitaris i comptem amb un pla de 
contingència propi.

Curs intensiu  
d’anglès

Tardes de juny 
i/o setembre

Casal Esportiu

Casal d’immersió 
lingüística

Casal de Teatre i  
Arts Escèniques

Casal tecnològic

>>Els alumnes d’educació infantil realitzaven la 
mateixa activitat a l’escola.

>>Ara podem gaudir del record de la vivència 
d’aquesta activitat conjunta amb una exposició a 
l’entrada de l’escola on tots els alumnes s’hi senten 
representats.

http://www.activa.org/
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Els alumnes de 6è de Primària de l’escola La Mercè 
de Martorell prendran part en el projecte que 
promou l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives 
i de Formació del Professorat (INTEF) per treballar la 
intel·ligència artificial a les aules.  La Mercè és una de 
les 20 escoles de Catalunya que hi participa.

Posar en practica aquesta formació a les aules ajudarà 
els alumnes  a entendre la intel·ligència artificial i a 
ampliar els coneixements a través de la formació que 
va començar el mes de setembre.

Superada la primera fase, els alumnes de l’escola ja 
han entrat a la segona, que s’allargarà fins al mes de 

LA MERCÈ DE MARTORELL 

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, PRESENT A  PRIMÀRIA

COL·LEGI CORAZONISTAS DE BARCELONA
CELEBRA EL BICENTENARI

Tienen sentido 200 años cuando se ilumina la alegría de nuestros 
alumnos ante el anuncio de una semana, laboriosa e intensa, 
sobre el BICENTENARIO. Y no os imagináis cuando se comprueba 
ese sentido en las miradas, las sonrisas, los abrazos, las frases, los 
gestos, los ánimos, los rezos,… Entonces se rubrica el deseo de 
otros 200 años más educando y emocionando. 

Tienen sentido 200 años cuando le das al “play”, suena el himno, 
y puedes in situ comprobar los ojos húmedos de los alumnos y la 
voz quebradiza, ambos por la emoción. 

Tienen sentido 200 años cuando leemos el libro de nuestro Padre 

Andrés y compruebas que hay un silencio infrecuente y respetuoso a la vez. Entonces te percatas de que no sólo 
no están, sino que están más interesados que en ninguna otra lectura. 

Tienen sentido 200 años cuando de repente aparecen en tu mesa 200 dibujos. Cuando te los enseñan y el brillo en 
los ojos aún sigue ahí. El mismo que tenían al escuchar el himno. 

Tienen sentido 200 años cuando en la Eucaristía nuestros niños y niñas participan con pasión contenida. Cuando 
un profesor te cuenta que tal niño imitaba los gestos del sacerdote. ¿Quieres ser sacerdote? Y responde: ¿Por qué 
no? ¿Quieres ser hermano? Y responde: sí. 

Tienen sentido 200 años cuando ese respeto pintando, charlando, viendo vídeos se transforma en alegría en el 
patio. ¡Ay! ahí el brillo no desaparece, se intensifica, y cuando se acercan a ti, profesor, te miran y con la sonrisa de 
niño pillo, sanote y alegre, te están diciendo: gracias, gracias y gracias. 

Todo esto y más son pruebas de admiración que nutren el corazón de nosotros los docentes y de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Pruebas que nos quedan y, en ocasiones, rememoramos, también con 
brillo en los ojos, por aquellos 200 años de vida y por los 200 siguientes.  

¡Viva Corazonistas!

maig. En el tram final, recolliran els resultats obtinguts, que els permetrà posar-los en contacte amb els dels 
9.000 alumnes que també hi participaran. L’objectiu és consolidar els seus coneixements quan acabi el curs 
2020-2021.
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A group of 8 first year high school students are 
participating this week (March 8-12, 2021) in the 
Jesuit European Educational Project (JEEP) which 
this year has celebrated its 17th edition in virtual 
format.

The JEEP is an international project of European 
Jesuit schools that, through the simulation of 
the work of the European Parliament, promotes 
the European awareness of our students and 
gives them the opportunity to participate in 
formal debates using English as a language of 
communication. However, they are learning to 
put into practice the processes of a democratic 
system.

The Jesuit European Educational Project (JEEP) is 
a simulation exercise of the European Parliament. 
The basic idea is that each school delegates 8 
students and accompanying teacher to a JEEP 
session. Each student has to choose a specific 
committee (Health, Environment, Political, Media, 
etc), and each committee has to deal with a 
particular issue: something that might have to be 
discussed in the European Parliament as well.

In the months before the actual JEEP session, 
the students of the participating schools collect 
information on the committee subjects, and they 
can of course also exchange information and 
points of view via e-mail.

This year the commitees and the topics are, 

JESUÏTES SARRIÀ
C JEEP – JESUIT EUROPEAN EDUCATIONAL PROJECT 

among others: Foreign Affairs: The question of 
EU in relation to the Asian giant: China; Women’s 
Rights and Gender Equality: Gender violence in 
Europe; Constitutional Affairs: The question of 
rising criticism and Euroscepticism related to 
the European Union or Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs: Refugee crisis and the question of 
human rights.

The JEEP objectives are to promote friendships 
among the students and teachers of the 
participating schools; to enhance European 
awareness and identity; and allow students to 
use the tools of democracy (exchanging views, 
respecting each other’s opinions and national 
differences, trying to reach a consensus in the 
form of a resolution)

The participating students have to speak English 
fluently and should preferably have some debating 
skills. The participating Jesuit Schools are: 

Belgium: Sint-Barbaracollege (Gent) 

France: Collège Provence (Marseille)

Croatia: Isusovačka Klasična gimnazija (Osijek); 
Hungary: Fenyi Gyula Jezsuita Gimnazium 
(Miskolc); 

Italy: Leone XIII (Milano); 

Lithuania:  Jesuit Gymnasium (Kaunas en Vilnius)

Spain: Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi (Barcelona)
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LA MERCÈ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
CONTRA EL BULLYING

Un dels temes que més preocupa pares, mares i 
alumnat de totes les etapes, sobretot adolescents, 
és l’assetjament. Ningú no vol que els fills/es en 
pateixin, però encara menys que siguin botxins o 
instigadors.

Per tal de tenir clar què és una conducta assetjadora 
o intimidant i què no, cal que siguin educats en 
una sèrie de termes i actituds que els ajudin a ser 
conscients d’aquesta situació.

Amb aquest objectiu, i en el marc del Projecte de 
Convivència, l’escola La Mercè de Sant Feliu de 
Llobregat participa enguany en el programa “Contra 
el Bullying”, organitzat per la Fundació FC Barcelona.

Aquest programa és un recurs educatiu adreçat a tot l’alumnat de primària i se centra a treballar la 
prevenció de l’assetjament en l’àmbit escolar a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l’esport 
és l’eix vertebrador. En aquestes activitats, l’alumnat prendrà consciència de les seves emocions, accions i 
valors per tal de generar i fomentar una bona i respectuosa convivència en el grup.

Aquests dies es realitzaran un total de 9 sessions (4 de tutoria, 3 d’Educació Física, 1 de Plàstica i 1 de 
cyberbullying, des d’Informàtica) per a detectar i prevenir les possibles actituds que es poden trobar i com 
posar-hi fi per facilitar el bon clima de convivència en el grup.

http://www.camposestela.com
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COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
DOS PROJECTES, RECONEGUTS AL PREMI IFEST

L’equip MOVEN del col·legi Claret de Barcelona, 
format pels alumnes de 1r de Batxillerat 
Oleguer Vilella, Pol Navarro i Martí Ferrer, ha 
obtingut el Gran Premi a la final de l’Ifest, en 
què han guanyat un viatge als països nòrdics 
per conèixer un ecosistema emprenedor 
internacional gràcies al seu prototip innovador 
per carregar dispositius amb el cos humà.

L’altre equip del col·legi que també va arribar a 
la final, FamilyCloud Chanel, format per Andrea 
Izaguirre, Laia Garcia, Albert Alonso, Magalí 
Marín i Vega Carmona, ha obtingut el premi al 
projecte més escalable. 

Aquest programa d’aprenentatge ha durat més 
de 3 mesos i ha comptat amb la participació de 
1100 joves donant resposta a 10 reptes.

Aquí podeu veure la final i l’entrega de premis 
(2:13:22 i fins al final)

www.risoiberica.es

Millora la Qualitat Educativa

COMUNICANT
EN COLOR!

Estalvi en el material didàctic al cost 
d’impressió més baix del mercat.€

Impressió eco-sostenible i 
material 100% aprofitable.

L’ús del color optimitza la comprensió dels documents 
fins a un 75%; millora a més la memorització, 
visualització i atenció dels alumnes.

UNA TECNOLOGIA ÚNICA PER A L’ESCOLA INNOVADORA

Aprenent...
sense llibres!

Crea continguts adaptables i dinàmics propis, 
per projectes i sota demanda.

https://www.youtube.com/watch?v=x-xHCJ9ntiQ
http://www.risoiberica.es
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L’ESCOLA EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ
FA 25 ANYS

No és gaire comú que en els temps que corren 
es creïn escoles concertades cristianes noves. 
El Cim, a Vilanova i la Geltrú, fa tot just 25 anys 
que es va crear, un temps curt comparat amb les 
escoles centenàries que hi ha a Catalunya.

La majoria de les escoles cristianes vn ser 
fundades fa molt de temps. L’escola El Cim de 
Vilanova i la Geltrú, però, es va crear el mes de 
març del 1996, fruit de la fusió de les escoles La 
Miraculosa, regentada per les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül, i La Immaculada, de les 
Missioneres de la Immaculada Concepció, totes 
dues amb presència a Vilanova i la Geltrú des del 
1875 i el 1857, respectivament.

Com tots aquests processos, no va ser fàcil. El 
1996, quan estava a punt d’aplicar-se la reforma 
educativa que acabaria amb l’EGB i implantaria 
la Primària i l’ESO, totes dues escoles, d’una línia, 
estaven pensant a quedar-se només amb la 
primària. Finalment, però, les dues provincials, 
sor Catalina Verdera i la Lourdes Taberner, van 
apostar per la fusió: en un dels edificis es va 
implantar les dues línies de l’Educació Infantil 
i Primària i en l’altre les dues de l’ESO. Era un 
procés complex que va culminar el 8 de març 
del 1996, amb la creació de la Fundació El Cim 
(acrònim de Col·legi Immaculada Miraculosa) 
i que va iniciar el primer curs el 1996-1997 i ha 
perdurat en el temps. La nova escola es defineix 
com una escola catalana, cristiana i popular.

Alguns d’aquest processos que es van dur a 
terme als anys noranta, o bé com a fusions o bé 
com absorcions, no van reeixir. El Cim, però, ha 
perdurat en el temps. De dos claustres d’unes 
quinze persones, han passat a un equip de més 
de cinquanta mestres i professors i fins a vuitanta 
si es compta amb tothom qui treballa a l’escola. 
L’escola, de dues línies, des de P3 fins a 4t d’ESO, 
i amb dues SIEI (Suport Intensiu a l’Educació 
Especial), una primària i una a ESO, compta amb 
una mitjana de 700 alumnes.

Durant aquest 25 anys, molts reptes: la diversitat 
a les aules, la inclusió, noves metodologies, la 
implementació de les tecnologies a l’aula, la 
baixada de natalitat, una pandèmia, etc. També 
el relleu en l’equip directiu, que és un dels trets 
de la nostra escola, en què moltes persones han 

dedicat temps a la gestió com a membres dels 
diferents equips directius, i que sempre ha comptat 
amb el suport i la formació de la FECC.

Una escola no es fa en una data concreta, es fa 
cada dia. No la fan uns fundadors, la fan moltes i 
moltes persones que formen part de la comunitat 
educativa en cada curs, en cada moment. És per 
això que estem tan contents de poder compartir 
amb totes i tots aquests 25 anys de vida.
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D’acord amb el Pla d’inversions de materials i equips 
informàtics i tecnològics, aprofitant la Setmana Santa 
l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda ha 
instal·lat nous monitors interactius a les classes de 1r, 
2n i 3r de Primària, amb al patrocini de la Fundació 
Tabor.

La tecnologia avança dia rere dia i les màquines que 
fa uns anys van entrar a les nostres aules poc a poc 
envelleixen i n’apareixen d’altres que multipliquen 
les seves possibilitats. Així, a Educació Infantil ja fa un 
parell de cursos que vam substituir els projectors i 
pissarres blanques sensibles per monitors interactius 
que permeten, entre moltes altres possibilitats, que 
dos alumnes treballin alhora en la mateixa superfície.

ESCOLA TABOR
NOUS MONITORS INTERACTIUS A PRIMÀRIA

Ara ha arribat l’hora d’implantar aquesta tecnologia a les primeres aules de Primària. I així, els 
alumnes de Ponent, Xaloc i Gregal ja tenen els seus nous monitors interactius, amb més possibilitats 
(encara) que els que ja tenien a les aules de Parvulari.

Es tracta de tres nous aparells que tenen una alta resolució i unes prestacions de programari que 
permeten introduir noves activitats d’ensenyament i aprenentatge, des de les matemàtiques als 
idiomes, des del coneixement del medi a l’educació visual i plàstica.

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


11

 LA SALLE SANTA COLOMA DE FARNERS
COL·LABORA AMB ELS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ D’IDIBGI 

La Salle Santa Coloma de Farners col·labora, 
juntament amb altres entitats, per a fer possibles 
les investigacions de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona (IDIBGI), que ha publicat 
recentment un estudi pioner sobre com aturar 
la replicació de les cèl·lules en l’organisme i 
que podria ser aplicable al tractament contra el 
càncer.

L’estudi ha estat liderat pel Dr. Jordi Frigola, la 
investigadora Marina Guerrero i el Dr. Narcís 
Fernández-Fuentes. 

El mecanisme que han descobert consisteix en 
la inhibició d’un enzim essencial en el procés de 
proliferació cel·lular que pot evitar la replicació 
genòmica, una de les eines més utilitzades en els 
tractaments antitumorals. 

Què es pot aconseguir amb això? Segons l’equip 
investigador, aquest estudi podria suposar una 
reducció significativa de la toxicitat i efectes 
adversos dels tractaments actuals, com la 
radioteràpia i la quimioteràpia, permetent que 
siguin igualment eficaços en aturar la proliferació 
tumoral.

Aquest article és la materialització d’alguns dels 
resultats del projecte que s’ha estat gestant 
durant els últims anys. 

Els alumnes de 4t d’ESO de La Salle Santa Coloma, 
juntament amb Vanessa Nueda i Galetes Trias, 
hi participen a través d’un projecte de galetes 
solidàries per aportar els beneficis als projectes 
de l’institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
sobre la investigació del càncer. 

Les caixes solidàries de galetes es podran trobar 
als supermercats Bonpreu i Esclat, i a la Pastisseria 
Trias de Santa Coloma de Farners a partir de la 
setmana del 19 d’abril.

La Salle Santa Coloma de Farners (La Selva) és una 
escola de dues línies educatives, dinàmica i amb 
una implicació activa en les activitats pròpies 
de l’entorn més proper -aquesta iniciativa n’és 
un bon exemple- que integra la tradició d’una 
escola centenària amb la innovació pedagògica 
que proporciona el fet de formar part d’una xarxa 
amb 25 centres arreu de Catalunya i amb més de 
1.000 a tot el món.
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COL·LABORADORS FECC

PATROCINADORS FECC

COL·LABORADORS REVISTA

https://www.edebe.com/
http://www.cruilla.cat/
http://baula.com/
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.camposestela.com
https://santillana.es/
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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/

