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VIDA
a les
ESCOLES

El dia a dia dels nostres centres i institucions Setembre 2021 | Núm. 18

“A L’ESCOLA NO NOMÉS S’APRENEN CONTINGUTS, SINÓ 
COSTUMS I VALORS”

Papa Francesc

http://www.triaescolacristiana.cat
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L’Escola Pia de Catalunya proposà per al 
quadrienni 2019-2023 augmentar la implicació 
de l’alumnat a la vida escolar i, enguany, els nois i 
noies de secundària de l’Escola Pia de Santoni de 
Barcelona han participat en diferents comissions 
creades des de les assemblees de les diferents 
classes. 

Una d’aquestes comissions va ser la de la COVID, 
que tenia com a objectiu sensibilitzar sobre 
el virus i recordar la importància de continuar 
mantenint les mesures i protocols establerts.

Des d’aquesta comissió es volia cercar entre la 
comunitat educativa històries reals en primera 
persona de malalts i personal hospitalari. I 
la recerca va ser fàcil gràcies a una mestra 
de primària, Carla Fernández, -amb COVID 
persistent-, que podia explicar-ho en primera 
persona, i una infermera de la Vall d’Hebron, 
Carmen Conde, que els darrers anys ha impartit 
classes a l’escola.

ESCOLA PIA SANT ANTONI
PROMOU LA IMPLICACIÓ DE L’ALUMNAT DAVANT LA PANDÈMIA

Totes dues, la primera en línia i la segona 
presencialment, van explicar com va aparèixer la 
malaltia a les seves vides, les pors i les incerteses, 
com es va viure a un gran hospital, el patiment 
de contagi a altres persones que conviuen amb 
una... 

L’alumnat de totes les classes va fer preguntes 
interessants: si les persones s’hauran de vacunar 
tota la vida, quan, com protegeix la vacuna, d’on 
pot haver sorgit el virus, etc... Les respostes van 
ser sinceres i honestes.

“Ens va quedar clar que els virus no volen morir 
i que van mutant i que, com en el cas de la grip, 
ens haurem d’anar vacunant”, expliquen des de 
l’escola. 
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Des de Vedruna Catalunya Educació poden 
confirmar que els agents de pastoral són agents 
multiplicadors d’acció. Ho han vist aquest estiu. 
A causa de la pandèmia, no han pogut dur a 
terme el camp de treball amb la gent gran de la 
Residència Jaume I de l’Espluga de Francolí, ni el 
camp de treball amb els joves amb discapacitat 
de l’Associació Pro Persones amb Disminució de 
la Conca de Barberà (’APRODISCA) a Montblanc. 
En canvi, tenen alguns exemples d’exalumnes 
Vedruna que durant les vacances han viscut 
moments de solidaritat i de creixement personal.

Són joves que ja han passat per aquests camps 
de treballs en diverses ocasions i que s’han 
interessat per altres propostes. És el cas de l’Ana 
Núñez, estudiant d’infermeria i exalumna de 
l’escola Joaquima Vedruna Terrassa. L’Ana ha 
estat dues setmanes a la Comunitat Vedruna 
‘Antonio Machado’ – Casa d’Acollida de Joves 
Migrants, a Madrid. Durant aquest temps ha 
compartit la vida de cada dia amb els joves 
migrants. “Estic molt bé! Dono classes de 
castellà de nivell avançat a dos subsaharians. 
Una bona experiència, plena de molta riquesa de 
coneixements, estic molt contenta”, ha explicat.

VEDRUNA CATALUNYA
JOVES VEDRUNA EXPLOREN NOVES EXPERIÈNCIES SOLIDÀRIES

L’Ainhoa Lorenzo, universitària i exalumna 
de l’escola Vedruna Malgrat, ha decidit fer de 
monitora en un casal d’estiu. “M’ho he passat 
molt bé amb els nens i he après moltes coses 
noves”, valora.

Nacho Ferrer, universitari i exalumne de Vedruna 
Malgrat, havia d’anar a un camp de treball 
Vedruna a Navalonguilla, a Àvila, amb l’objectiu 
d’atendre gent gran que viu sola. Per motius 
sanitaris no hi va poder anar, però va participar en 
la Trobada d’Animadors de Cant per a la Litúrgia 
que organitza el Monestir de Montserrat.

Desitgem que aquest proper estiu puguem 
reemprendre els camps de treball organitzats 
per Vedruna Catalunya Educació. Sens dubte, 
uns espais que permetran a molts altres alumnes 
viure aquesta mena d’experiències i multiplicar 
l’acció pastoral.
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L’equip d’alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’escola Mare 
de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat, 
Tandebots, s’ha classificat per a la final estatal 
de la First Lego League i ha estat guardonat amb 
el 1r premi dels quatre finalistes dels col·legis de 
Catalunya.

Aquest és el segon any que l’escola participa en 
aquesta lliga. 

“Han estat moltes hores de treball, de reflexió, de 
dubtes, de solucions, d’assaigs… però també de 
diàleg, de riures, d’emocions, de motivació i, sobretot, 
d’il·lusió. Hem d’agrair la dedicació i el compromís 
de l’alumnat, dels professors que els han entrenat i 
la confiança i suport de les famílies”, afirmen des de 
la direcció de l’escola.

Enguany, la Fundació Scientia i el Parc Científic i 
Tecnològic de Tenerife han organitzat la Gran Final 
FIRST LEGO League Espanya en un format en línia, 
però amb la mateixa experiència vivencial.

50 equips FIRST LEGO League Challenge procedents 
de 25 torneigs classificatoris de tot l’Estat posaren en 
comú els seus Projectes d’Innovació, els seus Robots 
i la integració dels Valors FIRST.

La gran final se celebrà els dies 26 i 27 de juny de 
2021. La coordinació es farà des de Tenerife, i els 
equips participaran des del seu propi centre.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
PREMIAT A LA FIRST LEGO LEAGUE
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L’alumna de l’Escola Pia de Caldes de Montbui, Laia 
Farràs, (a la imatge de la dreta) ha obtingut el primer 
premi del concurs Joves talents de relat curt en castellà 
i el 2n premi de la demarcació de Barcelona en català. 
Per aquest motiu passa a participar a la final nacional 
d’Espanya, conjuntament amb tots els guanyadors 
territorials de les altres comunitats autònomes. 

A més a més, una altra alumna de l’escola, Martina Codina, 
ha rebut el 5è premi de la demarcació de Barcelona en 
castellà.

El premi consisteix en una estada en una finca als afores. 
de Madrid del 28 de juny al 2 de juliol

En aquesta estada combinaran turisme cultural per la 
ciutat amb talles d’escriptura creativa. 

Des de la direcció del centre els volen traslladar la “més 
sincera enhorabona”.

ESCOLA PIA CALDES DE MONTBUI 
UNA ALUMNA, PREMI COCA-COLA DE RELATS

ESCOLA TABOR
REP LA VISITA DE L’ALCALDESSA

En aquest curs tan atípic, allò que habitualment feien 
els alumnes de 3r de Primària de l’escola Tabor de 
Santa Perpètua de la Mogoda de visitar l’ajuntament 
s’ha invertit i ha estat l’ajuntament qui ha visitat 
l’escola, acte que va tenir lloc el passat 3 de juny i en 
què van ser presents l’alcaldessa del municipi i el  
regidor d’educació.

Tradicionalment, la visita a l’ajuntament permet els 
alumnes de veure els espais, els despatxos, la sala 
de plens i conversar directament amb les autoritats 
municipals, l’òrgan de govern més proper als ciutadans 
i al territori.

Enguany, tanmateix, ha calgut alterar aquesta activitat. L’Ajuntament ha enviat al centre un vídeo que 
mostra com és l’edifici i tot seguit han visitat l’escola la més alta representant, l’alcaldessa,  Isabel García, 
i el regidor d’educació, Pere García.

Tots dos van passar una estona a la classe de Gregal i van poder donar resposta a les demandes, 
idees i inquietuds que els van anar proposant els nens i nenes. També els acompanyava la tècnica de 
l’Ajuntament, Teresa Fontbona, i Sergi Alonso, que aquest cop no hi assistia com a pare sinó com a 
fotògraf (autor de les imatges).

“Tant de bo algun dia es puguin fer unes portes obertes a la Casa de la Vila i els alumnes (i les seves 
famílies) puguem fer-hi novamwent una visita real”, afirmen des de l’escola.
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ESCOLES FEDAC DE CATALUNYA
COLÒNIES DELS GRUPS CREC

Aquesta és la història d’un grup d’estudiants FEDAC 
embarcats en una aventura anomenada Colònies 
CREC 2021. Cinc dies marcats per les mascaretes, el 
gel hidroalcohòlic i el termòmetre, però també per les 
anècdotes i les activitats d’un grup de 142 alumnes i 
un cos d’animadors format per 18 monitors.

Durant dos dies els animadors van preparar  activitats 
per als premonitors, alumnes de 4t d’ESO. 

“Vam fer dos cercles perquè tothom pogués parlar 
amb tothom. Havíem de dir què ens agradava de 
l’altra persona. Un exercici de sinceritat que ens 
uneix com a grup”.

L’altra activitat consistia que cadascú respongués 
quins eren els seus talents, les seves pors, les seves 
qualitats i les seves debilitats amb una paraula. “La 
gent voluntàriament explicava per què havia emprat 
aquelles paraules. Tot seguit el formador ens va fer 
tancar els ulls i va passar persona per persona fent-
nos reflexionar sobre nosaltres mateixos”.

Per finalitzar l’activitat, el formador va fer una reflexió 
sobre la necessitat de ser la millor versió de nosaltres 
mateixos “allà on anem i sempre, basant-se en molts 
articles que havia llegit”. 

“A tots els preanimadors ens va agradar molt i ens va 
regalar una polsera amb un picarol que tots i totes 
vam agafar ben emocionats perquè no deixem mai 
de fer sonar en grup. Fins i tot es va emocionar un 
monitor, en Jordi, que va venir a fer aquesta activitat 
juntament amb dos monitors més, la Carla i en 
Carlos”.

“Un dels moments més especials de les colònies va 
ser el salt a la piscina, amb el qual, sense saber-ho, 
tots vam posar el nostre granet de sorra en un camí 
molt llarg, un “salt alliberador” que, sense adonar-
nos-en, ens va unir una mica més del que ja ho 
estàvem”.

“A vegades, fins i tot sense saber-ho, fem màgics els 
moments i aconseguim superar-nos i reafirmar-nos, 
encara que no tots ho puguem veure. Les Colònies 
CREC t’ajuden a créixer com a persona, amb identitat 
i sentiments”, han declarat alguns dels assistents.

Crònica facilitada pels assistents a les activitats. 
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LA SALLE TARRAGONA
CELEBRA ELS 50 ANYS A LES INSTAL·LACIONS ACTUALS

El passat mes de juny La Salle Tarragona va 
celebrar els 50 anys de treball i tasca educativa 
a les instal·lacions actuals, que se sumen al total 
de 115 anys que l’escola és present a la ciutat de 
Tarragona.

Davant el creixement i la voluntat d’oferir el 
millor servei, l’any 1971, concretament el 19 de 
juny, es va canviar la ubicació del centre. 

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.

Des de l’escola ho consideren “un projecte sense precedents a Tarragona que va tenir un gran ressò a la 
ciutat. Un any després van començar a construir les primeres promocions del barri de Sant Pere i Sant 
Pau.  Avui l’escola ha quedat integrada i forma part de la vida del barri”. 

Amb aquest motiu, La Salle Tarragona va decidir celebrar-ho publicant, al llarg de tota la setmana, 
fotografies de l’època fins ara, i testimonis de tots aquells que ho han fet possible: germans, exalumnes, 
professors, etc.

Es poden trobar tots els materials al següent enllaç.

http://www.risoiberica.es
https://tarragona.lasalle.cat/50-anys-a-les-installacions-actuals/
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ETP XAVIER
COL·LABORACIÓ AMB SECOT PER DONAR SUPORT A L’ALUMNAT

Aquest curs l’Escola Tècnico Professional Xavier de 
Barcelona (ETP) ha col·laborat amb  l’Associació de 
Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial, 
SECOT, a través del seu programa de mentoria 
per a estudiants de formació professional.

14 alumnes de cicles formatius de l’escola s’han 
beneficiat d’aquest servei, en què diferents 
mentors de l’entitat els han donat suport 
emocional, acadèmic i professional.

Gràcies a aquesta col·laboració, els joves han 
millorat en autoconfiança, autoestima, i han 
après a organitzar-se  i  han obtingut eines que 
els ajudaran en el futur laboral.

“Volem agrair l’excel·lent tasca de tot l’equip humà que ha treballat de manera voluntària amb un alt 
nivell de professionalitat i de qualitat”, sostenen des de l’escola.

“L’enriquiment, a més a més, no ha estat només per als alumnes, sinó també per als professors, que 
també s’han beneficiat de l’expertesa d’aquests mentors”, asseguren des de la direcció de l’escola.

JESUÏTES EDUCACIÓ
CURA DE LA CASA COMUNA

La inquietud de l’alumnat per la cura de la terra 
i un desenvolupament sostenible porta a moltes 
iniciatives i projectes al llarg del curs escolar. Al 
Consell Pastoral de la Fundació Jesuïtes Educació 
els va semblar que calia fer una oferta dins de les 
experiències pastorals d’estiu que recollís aquesta 
inquietud i la vinculés a una de les Preferències 
Apostòliques que la Companyia de Jesús proposa: 
tenir CURA DE LA CASA COMUNA tot treballant, 
amb profunditat evangèlica, en la protecció i i 
renovació de la creació de Déu. 

Joves de tercer i quart d’ESO de les nostres escoles  
van participar durant el més de juliol en un camp 
de treball a la zona de l’anella verda de Vic.  Entre 
les diferent accions que van dur a terme durant 
una setmana destaquem  la  col·laboració en la 
recollida de residus a la zona, acompanyats de dos 
membres del departament de Medi Ambient de 
l’ajuntament de Vic.  
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ESCOLA PIA IGUALADA
DOS ALUMNES, RECONEGUTS ALS PREMIS IGUALADA RECERCA JOVE

Dos alumnes de 2n de Batxillerat de l’Escola Pia Igualada, Joel 
Vidal i Nil Puiggròs, han estat premiats a la 16a edició dels 
Premis Igualada Recerca Jove als millors treballs de recerca.

El treball d’en Joel ha obtingut el primer premi de la modalitat 
artística en la subcategoria de l’àmbit local, mentre que el 
de Nil ha estat guardonat amb un accèssit a la categoria de 
l’àmbit cientifico-tecnològic.

El treball d’en Joel, La vida d’en Francisco Alcaraz Pujante 
i la deportació als camps nazis, aborda la deportació dels 
republicans als camps nazis i, especialment, del seu besavi.

L’objectiu era fer un llibre il•lustrat per a tots els públics per 
no oblidar l’horror que van viure els nostres avantpassats en 
temps de guerra. L’altre objectiu era buscar informació sobre 
el seu besavi per conèixer fets concrets de la seva mort a Mauthausen.

El treball d’en Nil, Determinació de resveratrol per HPLC en productes vinícoles locals i regionals, se centra 
en la mol·lècula de resveratrol, amb moltes aplicacions biològiques, i, mitjançant l’anàlisi i l’estudi de vins 
locals, intenta determinar quins són els factors que en condicionen la presència en el vi. 

Aquesta recerca es va marcar quatre objectius principals, que serien els eixos transversals de la recerca. El 
primer, estudiar les quantitats de resveratrol presents en les diferents parts del raïm; el segon, determinar 
la presència de resveratrol en derivats de la vinya en l’àmbit local i regional; el tercer, trobar una font de 
resveratrol alternativa natural al vi negre i, en última instància, determinar els factors que influeixen en la 
quantitat de resveratrol al vi.

L’escola felicita en Joel i en Nil pel treball realitzat i el reconeixement a la seva feina rigorosa i amb esperit 
de superació. 

COL·LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS
CLOENDA DEL PROJECTE ERASMUS+ A ROMANIA

Dues mestres del col·legi Sant Josep de Navàs 
han estat treballant a Sibiu, Romania, per tal de 
concloure el projecte Erasmus+ “SDGs Action!”

Després de dos anys d’aprenentatge actiu i de 
compartir bones pràctiques entre alumnes i 
mestres sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, el projecte ha arribat a la fi. Les noves 
tecnologies, la gamificació, el pensament crític, 
l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), el treball 
col·laboratiu i la millora de la competència oral 
en anglès han aportat un elevat grau d’innovació 
metodològica a les sis escoles participants en 
aquest projecte Erasmus+: Bulgària, Catalunya, 
Finlàndia, França, Itàlia i Romania.

El projecte SDGs Action! ja ha rebut dos premis estatals, dos d’europeus i un d’internacional i ha estat 
reconegut com a projecte de bones pràctiques per la School Education Gateway de Brussel·les.
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El col·legi Maristes Montserrat de Lleida ha acabat el curs amb 
una estrena: la seva geganta. “Es tracta d’un projecte que ha 
anat fent-se de forma artesana durant tres cursos escolars”, 
expliquen des de l’escola. “De fet, l’alumna que va guanyar el 
disseny, la Júlia Pedascoll, cursa ara segon de Farmàcia”. 

A partir d’aquell dibuix, que recorda la moreneta, moltes 
persones han col·laborat per fer possible la geganta: en 
Manel Vidal, de les Borges Blanques, va començar donant-hi 
forma; en Pau Xavier, un pare fuster, en va construir el cavallet; 
la Paquita, una padrina generosa, va fer el vestit, que han 
acabat l’Esperança i la Maria, de la família Riera. Finalment, 
l’artista Carles Teixidó, de Bellpuig, ha ajuntat totes les peces 
i ha acabat de polir la nova criatura. Una feina feta en equip, 

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA
ESTRENA GEGANTA

sumant molts dons artístics, i cuinada a poc a poc.

“L’hem inaugurat també de forma gegant: trobant-nos al pati des de l’alumnat de la llar d’infants fins a 6è, 
un fet que no es veia des de feia molts mesos. I junts hem estrenat la melodia especial per a la geganta 
Montserrat, que ha compost especialment per a l’ocasió el músic i educador Gerard Riu. El toc final ha estat 
batejar l’infant que la Montserrat porta a collibè. Després d’un procés participatiu a les aules, el nen es diu Tim.

“Així hem tancat el curs i hem ampliat la família de la comunitat educativa. Esperem que en surti una colla 
gegantera que li doni molta vida i pugui ballar per places i patis d’escola per molts anys”.

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

