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FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA
RELLEU AL PATRONAT
La Fundació Vedruna Catalunya Educació
(institució educativa que gestiona les 36 escoles
Vedruna del país) ha renovat el patronat tot
coincidint amb l’inici del curs escolar en una
reunió celebrada a Vic. S’hi incorporen com a
vocals Narcís Vives i Imma Bonada.
Narcís Vives és emprenedor social, fundador i
president de la Fundació Itineràrium, entitat que
promou el treball col·laboratiu i en xarxa i l’ús de
les tecnologies i metodologies per al canvi social
i educatiu. Imma Bonada és germana Vedruna i
forma part de l’equip directiu de l’escola Cintra
del Raval de Barcelona, un projecte amb 25
anys de trajectòria promogut i sostingut per
una vintena de congregacions religioses i que
treballa amb infants i joves en risc d’exclusió
social.
L’actual patronat el composen 11 persones
vinculades a l’àmbit educatiu, social i econòmic.
En formen part la germana Vedruna Montserrat

Espinalt, Antoni Serrat com a vicepresident i
la germana Maria Busquets com a secretària;
i M. Alba Amado, Imma Bonada, Mar Callau,
Jordi Espona, Rosa Estruch, Albert Romaguera,
Salvador Vaquer i Narcís Vives en són els vocals.
Amb el relleu de Vives i Bonada cessen en el
càrrec de vocals la germana Roser Galceran i
Josep M. Roca, als qui la fundació agraeix la seva
dedicació i aportació.
La Fundació Vedruna Catalunya Educació neix
el 2016 per aportar a la societat una estructura
educativa oberta, justa i no discriminatòria.
Promoguda per la Congregació de les Germanes
Carmelites de la Caritat, treballa per afavorir
l’accés a l’educació, a la cultura i a la formació
dels infants i dels joves, especialment als més
necessitats. La xarxa d’escoles Vedruna aposta
per la renovació pedagògica i la capacitat
creativa d’una llarga tradició educativa, de prop
de dos-cents anys.
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MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
UN PROJECTE DE L’ESCOLA, 2N PREMI DE LA FIRST LEGO LEAGUE
El projecte Ploggbin, de l’escola Mare de Déu de la
Mercè de Sant Feliu de Llobregat, ha obtingut el
2n premi a la final de la Fisrt Lego League estatal,
que va tenir lloc els dies 26 i 27 de juliol a Tenerife.
Ploggbin és una aplicació per a telèfons mòbils
que consisteix a organitzar trobades amb gent
de la tercera edat per anar a caminar als espais
naturals de la ciutat i recollir, a la vegada, la brossa
que hi pugui haver a l’entorn (acció que es coneix
com a “ploggin”).
Segons la quantitat d’hores caminades i la
quantitat de brossa recollida, s’estableix un
rànquing i s’atorgarà una puntuació que es podrà
bescanviar per vals de comerç local (cinema,
teatre, gimnàs, piscina…)
Aquesta iniciativa respon a una de les grans
necessitats detectades com a conseqüència
de la pandèmia: l’atenció a la gent gran i el seu
acompanyament i socialització; a més a més,
vol contribuir a reactivar el comerç de la ciutat i
vetllar per la cura del medi ambient en l’entorn
proper.

Així mateix, potencia dos grans Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS): salut i
benestar i la vida d’ecosistemes terrestres.
“Aquest reconeixement suposa una fita
històrica per al nostre col·legi i posa en valor tot
l’ensenyament i l’aprenentatge realitzats des
de P4 entorn la robòtica, la programació i el
desenvolupament dels projectes”, asseguren des
de la direcció del centre. “El nivell de la competició
ha estat enguany molt alt; hi ha centres de
prestigi que porten molts anys participant en
aquest concurs. Per a nosaltres és el segon any
que hi participem, i guanyar aquest premi ens
omple d’orgull i mostra la qualitat acadèmica i
humana de la nostra comunitat educativa. És un
premi de tots i totes!”
Volem agrair a totes les persones que
desinteressadament han fet realitat aquest
somni i, especialment, a l’AMPA, a l’ajuntament
de Sant Feliu i al Club Elements.
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PADRE DAMIÁN SAGRADOS CORAZONES
PORTA EL PROJECTE EDUCATIU VEUS A LES AULES
Tots els inicis de curs són engrescadors, però aquest és
especial al col·legi Padre Damián Sagrados Corazones de
Barcelona: “Ha arribat el moment de fer realitat l’escola
que somiem per donar resposta als reptes del futur, el
moment d’endegar l’experiència CIM, la concreció del
nostre projecte educatiu VEUS a les aules”.
Es tracta d’un projecte gestat durant tres anys amb experts
educatius i, sobretot, escoltant les veus dels professors, les
famílies i els alumnes, als quals volen formar i acompanyar
tenint en compte les necessitats dels ciutadans del futur.
Posen en marxa un programa educatiu específic que
dona resposta a aquests plantejaments.
Aquest programa canviarà les matèries per experiències
a l’aula i posarà els continguts del currículum al servei de les competències per donar estratègies als
alumnes per seguir aprenent i donant resposta a noves situacions. 
”Els ciutadans de demà són els alumnes d’avui. Per això, a les nostres aules, des d’un ambient acollidor
i familiar, treballarem per desenvolupar aquestes competències personals, intel·lectuals, socials i
espirituals des de la confiança i l’estima que ens caracteritzen”, afirmen des del centre.
“Treballem perquè els nostres alumnes se sentin estimats i puguin desenvolupar al màxim els seus
talents”.
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ESCOLA TABOR
EL CLAUSTRE ES FORMA EN FILOSOFIA
Els dies previs a l’inici del curs, el claustre de l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda ha trobat
el moment per formar-se en Filosofia 3-18, “un projecte educatiu per aprendre a pensar més bé i de
manera autònoma en el si d’una comunitat de diàleg i
d’investigació”, com expressa el Grup IREF (Innovació
i Recerca per l’Ensenyament de la Filosofia), entitat
que ha dut a terme aquesta formació en el centre.
Després d’una primera trobada conjunta de tots
els mestres i professors, el grup es va desdoblar per
especialitzar-se, d’una banda, en l’Educació Infantil
i Primària i, de l’altra, en l’Educació Secundària
Obligatòria.
Tractant-se d’una activitat de llarg recorregut,
l’Escola de Filosofia 3-18 de Tabor s’anirà implantant
en fases. Aquest curs s’hi posen els alumnes de P4,
EP1, EP3, EP5, ESO1 i ESO3. A partir del curs 2022/23
ja participaran al projecte tots els nivells de l’escola.

COL·LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS
DE COLÒNIES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS
21 alumnes de sisè de primària del col.legi Sant
Josep de Navàs (Bages) han gaudit d’una setmana
de colònies d’immersió lingüística en anglès a
Miraflores de la Sierra, Madrid.
La temàtica de la setmana ha estat Science can
make a better world. Cada dia es treballava un
contingut relacionat amb les ciències naturals:
éssers vius, hàbits saludables, dones pioneres,
experiments i cos humà.
La llengua de comunicació durant les colònies
ha estat l’anglès, ja que l’objectiu principal era
introduir conceptes de ciència millorant la
competència lingüística de l’anglès.
Tant els alumnes com les dues mestres acompanyants valoren molt positivament aquesta experiència
perquè, a part dels aprenentatges, s’han enfortit els lligams d’amistat i bona convivència del grup.
Aquestes colònies han estat subvencionades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Sant Josep de Navàs ha estat reconeguda com a centre eTwinning en esdevenir referència en el
desenvolupament de projectes europeus i és centre examinador dels exàmens de Cambridge.
Alhora, des de l’any 2008 és Escola Verda i treballa dia a dia per la sostenibilitat mediambiental.
“Som l’escola concertada d’infantil i primària de Navàs, catalana, oberta, acollidora i integradora, on nenes i nens
des de mesos fins a 6è de primària, famílies, personal docent i no docent formem aquesta petita gran família” són
els trets que defineixen el col·legi.

7
SAGRAT COR-CORAZONISTAS
CELEBRA 200 ANYS
El passat 30 de setembre, l’Institut dels germans
del Sagrat Cor-Corazonistas va commemorar el 200
aniversari, una efemèride que es va celebrar en els
diferents centres dels 35 països i dels cinc continents
on són presents.
El col·legi Sagrado Corazón-CORAZONISTAS de
Barcelona va tenir com a acte central una Eucaristia
d’Acció de Gracies a la Basílica de Santa María del Mar
presidida per Mons. Javier Vilanova. A la cerimònia
van assistir tots els alumnes, des de 3er de Primària
fins a Batxillerat, acompanyats dels professors,
religiosos de la congregació, famílies, representants
de l’AMPA, exdocents. Entre els assistents també
destacà la presència del representant de la titularitat
del col·legi de Barcelona, germà Enrique Pérez, i la
Secretària General de la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, i el Cap d’Àrea
de Pastoral i Acció Sòcio-educativa de la FECC, Eloi
Aran.
Els orígens dels Germans del Sagrat Cor porten a
inicis del segle XIX a França. L’Església havia estat
durament castigada pel seu vincle amb la monarquia
i el culte públic va arribar a estar prohibit. L’escassa
educació que es brindava estava en mans de
preceptors privats per a les classes altes i d’algunes
poques congregacions religioses a les ciutats més
benestants. En aquest context, al 1817, el Pare André
Coindre, veient que els hospitals i les presons de la
ciutat de Lió s’omplien de nois, va prendre la decisió
de fundar una casa per recollir-los i apartar-los del
perill. El 30 de setembre de 1821, Coindre va fundar
l’Institut des Frères du Sacré Coeur al Santuari de
la Mare de Déu de Fourvière de la ciutat de Lió,
sota la regla de Sant Agustí i les constitucions de
Sant Ignasi, amb el propòsit de “donar a conèixer
Jesucrist i fer-lo estimar», veient en l’educació el
mitjà de portar els joves a l’experiència de la fe i de
fer d’ells «bons cristians i ciutadans honrats”.
“Els aniversaris conviden a mirar el passat, que conté
alguna cosa que val la pena ser rescatat del pas del
temps. Un tresor al que tornem una i altra vegada
per saber qui som, per què som així i què estem
cridats a ser. En la història dels nostres avantpassats
ens reconeixem, ens identifiquem i ens sentim
portadors d’un llegat que mostrem amb orgull”,
afirmen des de la congregació.
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ESCOLA TABOR
HOMENATJA TRES MESTRES JUBILADES
El passat 27 de setembre, l’escola Tabor de
Santa Perpètua de la Mogoda va homenatjar
tres mestres que s’han jubilat els darrers mesos:
Montserrat Coll, Rosa Maria Guibernau i Imma
Mallol.
En un acte celebrat al remodelat pati del terrat,
personal de l’escola, representants de les famílies
i familiars de les homenatjades van acomiadar les
tres mestres jubilades. Les restriccions derivades
de la pandèmia de la COVID-19 no havien permès
fins ara que es pogués celebrar un acte d’aquestes característiques.
Els membres de la junta de l’AMPA van obsequiar-les amb un detall i els companys també els van
lliurar un record. Les tres mestres, alhora, van voler també obsequiar els alumnes amb llibres per a les
biblioteques de les aules.
Finalment, la direcció va adreçar unes paraules destacant la tristesa per la marxa de les docents, alhora
que expressaren l’alegria per haver gaudit de la seva professionalitat durant tants anys, de la seva
qualitat educativa i del llegat que han deixat entre els alumnes i les famílies.
L’acte es va tancar amb unes paraules emotives de totes tres mestres, en què van remarcar la seva
estima per l’escola i el que els ha comportat professionalment i personalment.

Millora la Qualitat Educativa

COMUNICANT
EN COLOR!
UNA TECNOLOGIA ÚNICA PER A L’ESCOLA INNOVADORA
L’ús del color optimitza la comprensió dels documents
fins a un 75%; millora a més la memorització,
visualització i atenció dels alumnes.

Aprenent...
sense llibres!

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

€

Estalvi en el material didàctic al cost
d’impressió més baix del mercat.
Impressió eco-sostenible i
material 100% aprofitable.

www.risoiberica.es
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MDP BAILÈN
PARTICIPA AL DIA SENSE COTXES TALLANT EL CARRER BAILÈN
L’escola Mare del Diví Pastor (MDP) del carrer Bailèn,
a l’Eixample de Barcelona, va participar el passat 19
de setembre al Dia Sense Cotxes -que s’emmarca
dins la Setmana Europea de la Mobilitat-, tallant
el carrer Bailèn entre Casp i Gran Via per demanar

menys vehicles i menys contaminació a les ciutats.
Al llarg del matí, els nens i nenes de l’escola van dur a
terme diverses activitats artístiques, com ara pintar
taules i cadires amb tècniques i quadres d’artistes
famosos, dibuixar els blocs de formigó de davant de
l’escola, treballs sensorials per als més petits, etc...
Fins i tot van comptar amb la col·laboració de la
Guàrdia Urbana, que els va dirigir un circuit vial per
conscienciar de la mobilitat sostenible.
“Estem molt contents de l’experiència viscuda, on
tota la comunitat educativa hem fet pinya i hem
gaudit d’un matí festiu on nens, nenes i joves van fer
seu el carrer i el van omplir de creativitat”, afirma la
direcció del centre.

MARES CONCEPCIONISTES DE BARCELONA
CURA DE LA CASA COMUNA
Aprofitant el tall de la Ronda de General Mitre, Carrer Sant Magí,
Carrer de la Torre i Carrer Mont Roig de Barcelona en el marc del
Dia Mundial Sense Cotxes, l’escola Mares Concepcionistes va dur
a terme diverses activitats lúdiques i artístiques als voltants del
centre a totes les etapes educatives.
Al llarg del dia es van realitzar batucades, rodes de percussió, jocs
de cohesió de grup, tallers de face painting, coreografies, passos
de swing, curses de bales, d’obstacles i de relleus.
“Ens ho vàrem passar fantàsticament i tant l’alumnat com tota la
comunitat educativa del centre hem gaudit d’una jornada festiva
i diferent. Va ser una experiència genial”, afirmen des de l’escola.
El Dia Mundial Sense Cotxes se
celebra el 22 de setembre amb
l’objectiu de conscienciar que l’ús
del cotxe produeix greus danys al
medi ambient (contaminació aèria
i acústica).
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MARISTES CATALUNYA
MXI 21-24: INNOVACIÓ SOSTINGUDA, SOSTENIBLE I EN XARXA!
Com volem avançar en el projecte MXI? En què hem
de posar l’energia? El passat 5 d’octubre va tenir lloc
la primera trobada MXI del curs escolar. Hi van ser
les comissions d’innovació, alguns caps d’estudis,
directores i directors. També hi van voler ser
membres del Patronat de la Fundació Champagnat,
conscients de la importància que té aquest moment
en el projecte.
La trobada tenia dos propòsits: adquirir una
perspectiva de futur per a MXI en els propers tres
anys i re-conèixer els objectius per al curs 21-22, en
concret.
Quant a la presa de perspectiva, ens proposem,
d’una banda, fer de la innovació un procés sostingut
i sostenible per a una veritable transformació
educativa. D’una altra banda, aprofundir en el
treball en xarxa, aprendre’n més, especialment
com optimitzar l’aprofitament dels recursos
pedagògics i el talent existent. S’han identificat 5
paraules clau per a enfocar aquesta perspectiva a
tres anys: CONNEXIÓ, VISIBILITZACIÓ, LIDERATGE,
APRENENTATGE i SOSTENIBILITAT
Per començar a aterrar, es va presentar el procés
de cocreació que concretarà el que les paraules
inspiren. Així, els propers 2 i 9 de novembre i l’11 de

gener seran matins de trobada i treball per generar
idees, fer propostes i elaborar un full de ruta que ens
ajudin a avançar. Així, entre totes i tots, dibuixarem
el camí que volem seguir.
Pel que fa als objectius d’aquest curs, es concentren
en dos: sistematitzar a nivell d’escola i de xarxa els
processos que porten a ser innovadors en l’àmbit
de la transformació educativa i avançar vers la
visió del model pedagògic que cada centre s’ha
donat, d’acord al perfil de sortida de l’alumne que
tenim compartit totes les escoles i les propostes
pedagògiques que li són coherents.

ESCOLA PIA DE SANT ANTONI
UN ALUMNE PARTICIPA A LA CONFERÈNCIA PEL CANVI CLIMÀTIC
Més de 70 joves de l’Estat van participar entre el 3 i el 6 d’octubre
a la 5a Conferència Internacional dins el marc de les Cimeres
pel Canvi Climàtic (CONFINT), que es va celebrar a Guadarrama
(Madrid) organitzada pel Ministeri d’Educació i FP.
En el cas català, 12 joves i dos docents de la xarxa d’escoles que
promouen l’educació per a la sostenibilitat -entre els quals
Àlex Yang, alumne de 2n de Batxillerat de l’Escola Pia de Sant
Antoni i membre del Grup Verd-, hi van presentar els seus
projectes amb el propòsit de debatre sobre el comunicat ﬁnal
que portaran al I Fòrum Urbà de l’Estat espanyol.
Els joves participants van poder intercanviar impressions
amb Eduardo López Moreno, representant d’ONU-Habitat —
programa de l’ONU que treballa per millorar el futur urbà, qui
va destacar la importància del treball de l’alumnat i va mostrar
el seu interès a traslladar-lo al proper Fòrum Mundial de les
Ciutats.
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SALESIANS SABADELL
‘ENS MOU L’ESPERANÇA’, LEMA DEL CURS
“Ens mou l’esperança”. Aquest és el lema que ha escollit per
a aquest curs 2021-2022 la Inspectoria de Maria Auxiliadora
(Salesians) i que vol posar l’accent en el sentit evangelitzador
de la missió.
El passat mes d’octubre se’n va fer la presentació a l’escola
Salesians Sabadell.
“La realitat ens parla d’un món que inclou en si mateix moltes
notes d’inhumanitat. Però fins i tot en aquest món es pot
viure amb actituds diverses”, afirmen des de les escoles de
Salesians.
“Hi ha qui viu en el lament i la negativitat, amb el cor endurit.
També, per fortuna i gràcia de Déu, som molts els que intentem viure moguts per un dinamisme que ens
porta a cercar la Vida, a fer allò que sigui millor, a centrar-nos a viure des de l’amor i el servei (que curen per si
mateixos), a treballar sota el dinamisme de l’esperança”. afegeixen.
“I quan es viu mogut per l’esperança es va fent experiència que l’amor, el servei, el cor ple d’humanitat té ple
sentit en un món que té també tant de deshumanització”, conclouen.
Aquí teniu el vídeo de l’acte que va reunir tota l’escola al pati. Des del 7 de juny de 2014, la Inspectoria Salesiana
‘Maria Auxiliadora’ està formada per les Cases salesianes d’Andalusia, Extremadura, Múrcia, País Valencià,
Aragó, Catalunya, Illes Baleres i Illes Canàries.

12
ESCOLA TABOR
REDUEIX LA PETJA DE CARBONI
Dins del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica,
l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda està
duent a terme actuacions amb un doble objectiu:
la baixada del consum energètic (amb l’estalvi
de costos que suposa) i la reducció de la petja de
carboni per reforçar el compromís de l’escola amb
la cura del medi ambient.
A més de les millores escomeses en les instal·lacions
(canvi de fluorescents per llums leds), el passat
octubre es va estrenar una instal·lació fotovoltàica
que permetrà autoconsum d’una energia 100%
renovable.
La instal·lació de 21 panells a la teulada otarà d’una
potència total de 8,40 kWp i es podran estalviar 3,8
tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera cada any.
Aquesta actuació s’acompanya de mesures
dependents de les persones i no de la llum solar:
fer un ús intel·ligent i no un abús de l’electricitat,
apagar llums quan no calguin, aprofitar la
llum natural quan es pugui, regular els aires
condicionats, etc…

l’ús d’energies assequibles i no contaminants,
amb la intenció d’incidir en la cura del territori
proper i col·laborar a pal·liar els efectes nocius de
l’escalfament climàtic.
Tant el Pla com la instal·lació dels panells ha estat
possible gràcies al finançament de la Fundació
Privada Tabor.

Tot això ajuda a contribuir de manera activa a un
dels objectius de desenvolupament sostenible
de l’ONU per a l’agenda 2030, el setè, que és

COL·LEGI PUREZA DE MARIA
TORNA A CELEBRAR LA SEVA FESTA
El passat 15 d’octubre, tot l’alumnat i personal del
col·legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès
va estar de festa. Amb motiu del dia de la Verge de
la Pureza, tots els col·legis de la congregació van
commemorar la jornada amb activitats lúdiques:
Tallers de samarretes, inflables, jocs tradicionals,
música, tallers de manualitats, torneigs esportius,
coreografies, maquillatge, jocs de taula, sessió de
cinema o cerca del tresor.
Totes aquestes activitats van ser organitzades pels
alumnes de 1r de batxillerat que, així, van recaptar
fons per al viatge de final d’etapa. Des de l’escola
també animen a visitar la galeria d’imatges amb
els moments més divertits que es van viure el
“Dia de la Pureza”.
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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!

