1El dia a dia dels nostres centres i institucions

Desembre 2021 | Núm. 20

a les

V I D A ESCOLES
“EDUCAR LA MENT SENSE EDUCAR EL COR ALHORA NO
ÉS PAS EDUCACIÓ”
Aristòtil

triaescolacristiana.cat

2

3
COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
CELEBRA 150 ANYS
Les arrels: l’any 1871 neix un somni
L’any 1871, unes famílies de la Vila de Gràcia, davant
el canvi cultural i tecnològic que experimentava la
societat, somien una escola que transmeti als seus
fills cultura i valors en un clima de responsabilitat
i diàleg. La comunitat claretiana, arrelada al barri
i conscient de la nova realitat, n’accepta el repte.
Hereus com som d’aquell expert teixidor del jove
Anton Claret, també nosaltres, any rere any, hem
anat teixint la peça inconfusible i acolorida de la
nostra escola acollidora i propera.
150 anys inclouen tot un historial de confiança, de
diàleg i de suport de les famílies que han confiat
en la formació que s’oferia als seus fills i filles.
Ara, 150 anys després, en un entorn que encara
esdevé molt més canviant que aleshores,
comencem aquest nou curs mirant cap al futur.
El repte, però, és el mateix que aleshores: educar
de manera integral el nostre alumnat. Ajudarlos a “obrir els ulls” i descobrir el món que ens
envolta. Un món que cal que cuidem entre tots,
amb una consciència global, amb una sensibilitat
ecològica, sense oblidar el respecte, la solidaritat
i el compromís envers les persones que habitem
aquest planeta que és la casa de tots.
En aquests moments no podem oblidar que la
pandèmia de la Covid-19 ha provocat un xoc que
ha afectat tota la humanitat i ha somogut de socarel la seguretat on estàvem instal·lats. Ha deixat al
descobert la fragilitat de la nostra salut i la dels

altres i ens ha fet descobrir també la interconnexió
dels humans.
I avui hi hem de donar resposta perquè el somni
de l’escola, també avui, es faci realitat. I ho farem
tots junts com a Comunitat Educativa: alumnat,
famílies, docents, PAS i claretians. Sentint-nos
hereus del llegat del P. claret, de la seva visió
cristiana de la persona i el món.
Mirem cap al futur amb confiança, tots junts,
coneixedors de la nostra història, fidels a la nostra
identitat.
Vídeo resum 150 anys de vida amb el barri
Voleu conèixer la història de l’escola? Què ha
passat en aquests 150 anys de vida al barri? L’equip
de Pastoral ha fet una feinada de por i ha resumit
la història de l’escola amb un vídeo resum de 3
minuts!
Sabíeu què…?
– L’escola va patir un atac durant la Setmana
Tràgica.
– Els dos primers pisos de l’edifici de l’escola del c/
Pare Claret que coneixem avui dia, es van construir
l’any 1926.
– Durant la Guerra Civil l’escola va ser cremada i
sacsejada.
No us perdeu el vídeo!
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COL·LEGI LA MERCÈ DE MARTORELL
CELEBRA 160 ANYS I INAUGURA UN NOU EDIFICI
El col·legi La Mercè de Martorell va celebrar el passat
22 de novembre el 160è aniversari. A les activitats
programades per commemorar l’efemèride no hi
van faltar els alumnes i professors del centre, així
com l’alcalde del municipi, Xavier Fonollosa.

La Mercè i Cambridge University Press, editorial de
la Universitat de Cambridge. L’acord entre les dues
entitats neix amb l’objectiu de construir un marc
que garanteixi l’excel·lència en l’ensenyament i
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

El dia va començar amb una xocolatada i posterior
celebració simbòlica a la pista jardí d’El Progrés, on
tota l’escola i algunes entitats s’hi van reunir per
bufar les 160 espelmes d’un pastís al·legòric, amb
unes paraules del director pedagògic de l’escola,
Daniel Moll.

“Volem que La Mercè tingui un distintiu en el
nivell d’anglès, però és un procés que de vegades
és una mica llarg. De totes maneres, ja fa anys que
vam endegar classes complementàries en anglès,
extraescolars en anglès, etcètera”, explica Moll”.

Seguidament van fer una càpsula del temps que
obriran d’aquí 10 anys per trobar tots els objectes i
escrits que els alumnes han posat en aquest 160è
aniversari.
A les 15.00h, hi va haver una ballada de gegants
i capgrossos a la qual assistiren també els cursos
d’Infantil i Primària. El director, qui segueix exercint
també de professor, creu que “160 anys és una
data prou important per a recordar i és per això
que el dia s’ho valia per fer aquest acte”.
La celebració del 160è aniversari de l’escola
coincideix també amb l’inici del projecte
Cambridge Educational Partner, una aliança entre

També aquest curs el col·legi ha inaugurat un
nou edifici destinat a Educació Infantil. Les
noves instal·lacions acullen alumnes de P3, P4
i P5 i s’aixeca just al costat de l’edifici principal
del número 47 del carrer del Mur, tot oferint un
projecte educatiu i pedagògic renovat.
Des del centre educatiu es mostren il·lusionats i
contents amb el nou edifici, ja que els ha permès
que “hi hagi més espai lliure i s’hagin pogut fer una
sala de visita més gran, una aula d’audiovisuals,
aules de desdoblaments; totes les etapes han
guanyat”, explica el director.
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JESUÏTES GRÀCIA - COL·LEGI KOSTKA
PARTICIPA EN UN PROGRAMA PILOT SOBRE L’EDUCACIÓ
Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka ha estat escollida
per participar en un programa pilot sobre
l’educació menstrual a les escoles, una iniciativa
que vol trencar el tabú de la menstruació i donar
a conèixer els impactes ambientals, econòmics,
socials i en la salut dels productes menstruals
d’un sol ús als alumnes de 4t d’ESO. El projecte
s’emmarca dins la campanya “Nou Període”,
que promou la Fundació Prevenció Residus i
Consum (Rezero), membre de la xarxa Barcelona
+ Sostenible.
La responsable dels projectes mediambientals de
Jesuïtes Gràcia, Laura Ceraldi, crida a normalitzar
l’educació menstrual a les escoles. “Dediquem
classes i xerrades a parlar sobre la part fisiològica
de la menstruació, però no fomentem el
coneixement ni oferim recursos informatius
per acompanyar i ajudar a entendre que és un
procés saludable que es pot viure de manera més
sostenible. Malauradament, moltes empreses
s’apropien d’aquest buit educatiu a les escoles
per comunicar i promoure missatges comercials
a favor dels productes d’un sol ús”.

L’impacte mediambiental d’aquests productes
és considerablement important. Són productes
difícilment reciclables, generen tones de residus
i la majoria d’ells contenen grans quantitats de
plàstic en la seva composició. Per comprovar-ho i
prendre consciència, els alumnes de 4t d’ESO del
centre de Jesuïtes Educació, han dedicat un taller
per analitzar i conèixer la composició química
d’aquests productes, fent ús de l’experimentació
com a eina d’aprenentatge.
Moguts per l’acció de fer un món millor, l’escola
ha volgut apostar per una formació que, segons
Laura Ceraldi, “vol aconseguir despertar l’esperit
crític del nostre alumnat, fent que s’interpel·lin
i es facin preguntes sobre una temàtica que
actualment segueix sent tabú i provoca estigma
social. Tenim la sort de tenir un jovent amb ganes
d’avançar i canviar les coses, per això empoderarlos oferint eines i recursos els farà ser conscients
de la realitat en què vivim i podran decidir, triar
el millor camí per construir una societat més
sostenible”.
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SANT JOSEP DE NAVÀS
GUARDONAT AMB EL ‘CLIMATE ACTION PROJECT SCHOOL’
El col·legi Sant Josep de Navàs ha obtingut el distintiu
d’escola d’excel·lència atorgat per Cartoon Network Climate
Champions and Climate Action Project, que pretén ajudar els
alumnes a aprendre sobre la crisi climàtica, realitzar accions
de canvi i fer la màxima difusió via presencial i online. Les 250
escoles guardonades van presentar les accions realitzades
l’any passat, el seu compromís global de centre cap a una
educació ambiental i les propostes-solucions de l’alumnat.
Algunes de les accions més rellevants són el projecte
Erasmus+ “SDGs Action!”, “Visible Actions for invisible waste
interactive board game”, “Let’s celebrate a zero waste
Christmas”, “ Climate change escornabots game” i “GREEN
WEEK at school”.
Les 250 escoles seleccionades per obtenir el distintiu Climate
Action Project Schools of Excellence van ser anunciades el
passat 4 de novembre en el marc del Climate Action Day.
L’esdeveniment va comptar amb ponències, entre d’altres, del príncep William d’Anglaterra.
La Dr. Jennifer Williams, fundadora de Climate Action Project, va declarar: “La nostra comunitat
d’educadors s’ha unit per donar suport i promoure l’educació ambiental per a tots. Estem compromesos
a ajudar els nostres alumnes a trobar informació, a prendre accions pel planeta, i avui aquestes escoles
d’excel·lència estan liderant el camí a tot el món!”
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COMPANYIA DE MARIA-LESTONNAC
IOLANDA LÓPEZ, DOCTORA AMB MENCIÓ INTERNACIONAL
El passat 5 de novembre, la Responsable de l’Àmbit Pedagògic de la Companyia de Maria-Lestonnac
de la Província d’Espanya, Iolanda López, es va convertir en Doctora amb Menció Internacional en
Educació, Comunicació, Drets i Noves Tecnologies
amb la presentació de la seva tesina doctoral,
titulada Programa de Intervención Educativa
Personalizador Talent 360 para alumnos de Alta
Capacidad: métodos y recursos para identificar y
atender la alta dotación en los centros escolares.
“La seva tesina com a especialista en Educació
Personalitzada i experta en la detecció i atenció
educativa dels alumnes amb altes capacitats,
l’enriquiment curricular i el desenvolupament del
talent ajudarà a seguir enfortint la nostra aposta per
l’enriquiment curricular de tot l’alumnat”, afirmen
des de la Companyia de Maria-Lestonnac, que
compta amb un total de 22 col·legis a l’Estat.

ESCOLA PIA DE CATALUNYA
MÉS DE 450 DOCENTS PARTICIPEN A LA JORNADA SUMMEM
El passat 20 de novembre, l’Escola Pia de Catalunya
organitzà la 5a edició de la Jornada Summem,
enguany també en línia. La trobada, liderada per
l’Àrea de Pedagogia i Innovació, reuní més de 450
docents de diferents escoles de Catalunya, València
i les Illes Balears.
Mila Naranjo, professora de la Universitat de Vic,
fou la ponent convidada. En la seva intervenció
sobre l’Aprenentatge Cooperatiu (AC) destacà que
“estructurar l’aprenentatge de forma cooperativa és
l’única manera de fer possible aules inclusives en un
model d’escola que acull tothom”.
Després de la ponència, a través d’una taula rodona amb la mateixa Mila Naranjo, el Jordi Rojas i el Joan
Muntané, professors de l’Escola Pia, i amb la moderació de l’Elisabeth Moreras, de l’equip de l’Àrea de
Pedagogia i Innovació de la institució, s’ha aprofundit en el debat sobre l’Aprenentatge Cooperatiu a
partir d’exemples i opinions reals enregistrats a diferents grups i etapes d’algunes escoles.
Els participants també han pogut traslladar les seves preguntes concretes a la ponent i a l’equip
pedagògic a través del xat de la plataforma a través de la qual s’ha desenvolupat la Jornada.
En nom de l’Escola Pia, el seu director general, Antoni Burgaya, ha donat la benvinguda als participants,
recordant que “el propòsit final de qualsevol canvi o procés de transformació és que els nostres alumnes
aprenguin més i millor”.
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JESUÏTES LLEIDA - COL·LEGI CLAVER RAIMAT
CELEBRA 50 ANYS
Més de 300 persones entre educadors actuals
i jubilats, alumnes, exalumnes i famílies es van
aplegar el passat mes de novembre al col·legi Claver
de Raïmat a Lleida per celebrar els cinquanta anys
de l’escola. Ho van fer amb una eucaristia presidida
pel superior dels jesuïtes a Lleida, Alexis Bueno,
que va donar així el tret de sortida als actes que es
realitzaran aquest curs.
En l’homilia, Bueno va recordar els inicis de l’escola,
quan el jesuïta Joan Ribalta va rebre l’encàrrec de
convertir el que llavors era una casa de formació
de jesuïtes en una escola. “Ell va ser jardiner, va
plantar unes llavors, en va tenir cura i va sortir
un arbre frondós en forma de comunitat”, va dir
tot citant les paraules del jesuïta Roger Torres al
funeral de Ribalta.
Bueno va destacar l’ànima del projecte. “Un esperit
molt fort i molt fràgil també” que els jesuïtes
resumeixen en “una passió totalitzadora de la
vida: per en tot servir i estimar”. Un esperit que,
per Alexis Bueno, portaven dins els jesuïtes com
Marc Vilarassau i que és l’essència de Claver i de
tota la institució. Finalment, ha demanat saber
mantenir “allò que és essencial, motor, inspiració i
força en totes les crisis i moments difícils”. “Malgrat
les dificultats, aquí estem, apassionats per seguir
endavant”, ha assegurat.
Durant la celebració diversos exalumnes han
compartit allò que havia significat l’escola per a
ells. S’han referit a l’acompanyament, els valors, els
referents, l’amistat i l’acolliment per arribar a ser
millor persona i millor cristià. En aquest sentit, el
superior dels jesuïtes a Lleida també ha agraït a
tota la comunitat educativa del llarg d’aquests 50
anys. “Caminem sobre les espatlles de tanta gent;
som hereus de tal riquesa”, ha dit.
L’eucaristia que ha tingut lloc al pati, davant l’Aula
Natura Pare Ignasi Salat, ha comptat també amb
la música dels Esclat de Songs.
Aquest aniversari s’ha allargat en el temps per la
pandèmia i les restriccions. Ara, des de Jesuïtes
Lleida, es recuperen les celebracions. Entre altres
actes, hi ha prevista una cantada a l’auditori, una
caminada de Verdú a Raimat, la Festa Claver 50
aniversari i la publicació d’un llibre que recollirà els
cinquanta anys d’història de l’escola.
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LA SALLE LA SEU D’URGELL
CELEBRA LA 14A ENCESA SOLIDÀRIA
El passat 27 de novembre, amb l’arribada de l’Advent
i la proximitat del Nadal, La Salle de La Seu d’Urgell
(Alt Urgell) va organitzar la 14a Encesa solidària, que
enguany convocaren pensant “en tota aquella gent
que no té la mateixa sort que nosaltres”, explica la
directora del centre, Anna Sansa.
Al llarg de la setmana del 22 al 26 de novembre,
els beneficis recaptats a la cantina de l’escola es
destinaren íntegrament a l’ONG Proide, de La Salle.
Al mateix temps, durant la setmana, els alumnes
van vendre tiquets al preu simbòlic d’1€, sobretot el
dissabte 27 de novembre, en què van muntar una
parada situada al mercat municipal i a la tarda, a les
17.30h, van convocar un acte al pati de l’escola, on
van encendre llantions que van descobrir una bonica
imatge.
L’acte es va cloure amb una xocolatada per a tots els
assistents.

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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SAFA SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
ALUMNES D’ESO PARTICIPEN EN UN ESCAPE ROOM MATEMÀTIC
Els alumnes de 3r d’ESO del col·legi Sagrada Família
de Santa Perpètua de la Mogoda han participat en
un Escape Room matemàtic ideat per un professor
del centre per treballar la geometria de manera més
lúdica.

A l’activitat, l’alumnat desxifra enigmes matemàtics
amb la finalitat d’obtenir els codis d’obertura d’uns
cadenats.
La classe es divideix en grups que competeixen per
superar les proves en un termini màxim de 45 minuts.
La resolució de cada enigma permet l’obtenció
d’una de les lletres d’un codi de sis caràcters. Només
qui aconsegueix el codi pot obrir el cofre que conté
la clau per sortir de l’aula.
A l’activitat es treballen diferents continguts
curriculars, com ara el perímetre de figures planes o
l’àrea de cossos geomètrics.
La ludificació de parts del currículum incrementa la
motivació dels alumnes i, alhora, en millora l’atenció
i la concentració. A més, canvia la visió que l’alumnat
té de l’aprenentatge i el situa al centre de tot el
procés.

SANT JOSEP DE NAVÀS
PARTICIPA A LA II GREEN WEEK
Alumnes, mestres i famílies d’escoles d’arreu del món
han participat en les activitats programades dins la
Green Week, consistent en la realització d’activitats
col·laboratives: tallers, experiments, conferències
online, visites d’experts, dinàmiques i jocs educatius
per potenciar la competència lingüística i digital de
l’alumnat, juntament amb una presa de consciència
vers la necessitat de canviar els hàbits de tots per tal
de fer front al canvi climàtic.
Aquesta iniciativa va néixer el passat curs 20192020 en el marc del projecte Erasmus+SDGs Action!
dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
A causa de l’alt nivell de participació de tota la
comunitat educativa, però, enguany s’ha convertit
en un projecte Europeu eTwinning (European Green
Week in eTwinning) independent, en el qual s’han
unit escoles d’arreu del món i d’aquesta manera s’ha

aconseguit l’objectiu principal d’aquest projecte: fer
que el missatge de la Green Week traspassi fronteres
i arribi, a través de les escoles, a tanta gent com sigui
possible.
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LA SALLE BONANOVA
QUATRE ALUMNES, A LA 4A EDICIÓ D’INDAGARE
El passat mes d’octubre, quatre estudiants de
2n de Batxillerat Internacional (IB) de La Salle
Bonanova van presentar les seves Monografies a la
4a edició d’Indagare, una trobada d’estudiants d’IB
organitzada per l’Asociación Ibérica de Centros de
Bachillerato Internacional (ASIBI) i l’IES Rosa Chacel.
A la jornada, els alumnes presenten els seus
treballs d’investigació, que poden ser els Internals o
Monografies. Els primers són treballs que l’alumne
ha de fer de cada matèria que cursa en l’IB; el segon,
la Monografia, consisteix en la realització d’un treball
ampli d’investigació sobre un tema vinculat a una
de les àrees del programa del Diploma. L’alumne
ha de plantejar un tema a partir d’una pregunta
d’investigació.
La Maria plantejà en quina mesura van ser similars
els mecanismes de persuasió en els discursos
d’investidura de Felipe González i Jose María Aznar?
La Mireia investigà la concepció de la literatura
femenina comparant Poeta en Nueva York, de
Federico García Lorca, i Memòries de Leticia Valle,
de Rosa Chacel. La Paula feu la seva investigació en
anglès i va donar resposta a la pregunta: Are there
differences in somatic mutational profiles between
oncogenes and tumour suppressor genes in cancer?

Finalment, la Ling centrà la seva recerca en un
àmbit més local i respongué la pregunta següent:
com afectà la presència de la vespa velutina en
el sistemes ambientals i la societat des que es va
detectar la seva aparició a Sant Cugat del Vallès?
“Totes quatre van fer una fantàstica exposició i
van demostrar que havien treballat amb ganes,
motivació i amb un absolut perfil d’alumne IB. Des
de l’escola, els transmetem la nostra més sincera
felicitació i agraïment pel seu esforç i el seu enorme
treball”.

COL·LEGI CLARET DE BARCELONA
AUTOSERVEI AL MENJADOR DEL COL·LEGI DE L’ESO
Una de les novetats d’aquest curs 2021-2022 al col·legi Claret de
Barcelona és l’autoservei al menjador. Els nois i noies de l’ESO
poden triar si mengen el menú que toca o el canvien per una
amanida mixta i un segon a la planxa.
Aquesta novetat és gràcies a l’acord a què l’escola ha arribat amb
Hostesa Ametller Origen. El servei de menjador ofereix un espai
educatiu, d’acord amb el projecte de l’escola, on es treballen
una sèrie d’hàbits i actituds a l’hora de dinar, així com a l’espai
d’esbarjo.
“L’escola, un curs més, es reafirma en la importància de
l’alimentació dels nostres alumnes. Considerem que és un factor
que forma part de l‘educació i la formació integral de l’alumnat”,
declaren des de la direcció. “Per aquesta raó, cerquem millorar
a poc a poc els seus hàbits alimentaris seguint la guia de
“L’alimentació saludable en l’etapa escolar”, i que els docents els
puguin treballar amb els infants i els joves”.
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VERGE DE LA SALUT
EL CAP DE PASTORAL PUBLICA ‘NAVIDAD EN CRISTIANO’
El cap de Pastoral i professor de Religió de l’escola
Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, José
Manuel Andueza, ha publicat Navidad en cristiano
(PPC-Editorial), on presenta un Nadal desdibuixat
entre allò comercial i sentimental, si bé “és una festa
universal que hauria de recuperar el profund valor
que té per als cristians”.
L’obra recorre els evangelis per ajudar a rescatar el
valor creient de la festa, tot proposant una reflexió
seriosa i madura des de la lectura dels evangelis.
Nascut a Pamplona, José Manuel Andueza és
psicopedagog, màster en psicopedagogia clínica i en
educació TIC per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) i llicenciat en Teologia Sistemàtica per la
Facultat de Teologia de Catalunya. Des de fa anys
és professor de Religió i cap de Pastoral de l’escola
Verge de la Salut (Fundació Narcís Jubany) de Sant
Feliu de Llobregat, centre fundat per la congregació
“Sant Pere Ad Vincula” i que l’any 2013 va celebrar el
centenari de la seva presència a la ciutat.
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MARISTES CATALUNYA
NOVA WEB DE L’EUROPA MARISTA
La Regió europea marista estrena nova pàgina
web. Serà el punt de trobada en línia de les cinc
províncies que en formem part: Compostel·la,
Europa Centre-Oest, Ibèrica, L’Hermitage i
Mediterrània.
A la pàgina principal hi trobareu l’actualitat marista
de la regió i, navegant pels diferents enllaços,
aprofundir en la seva vida i missió.
“Com a Maristes de Champagnat som germans
i laics units en una família global que segueix el
llegat de Marcel·lí Champagnat. Seguim Jesús
a l’estil de Maria, vivim en fraternitat i fem de
les nostres vides un testimoniatge de presència
acollidora, sobretot, a través de l’educació d’infants
i joves”.
Un testimoniatge que espereN transmetre i
compartir a través d’aquesta nova pàgina web,
una finestra al món a través de la qual mostren la
seva missió i els seus fruits en solidaritat, educació,
evangelització i protecció de la infància, quatre
senyals d’identitat de l’ADN marista.
La nova web arrenca amb el ressò de grans notícies,
com el llançament de la Xarxa Global Marista

d’Escoles o la commemoració del 25è aniversari
de Bugobe.
Aquest nou portal en línia neix amb l’objectiu
de connectar online les cinc províncies maristes
de la Regió europea marista i donar visibilitat als
projectes i reflexions comunes. Una activitat que, a
més, podreu seguir a les xarxes socials com Twitter,
Facebook o Instagram.
“Com a part de la Regió europea marista, us
convidem a conèixer la nova web i esperem que
us resulti interessant, pròxima i acollidora”.

COL·LEGI PUREZA DE MARIA
ALUMNES DE SECUNDÀRIA DISSENYEN LA XARXA SOCIAL
Els alumnes de 2n d’ESO de l’escola Pureza de María de Sant
Cugat del Vallès han començat un programa d’educació
digital que promou la responsabilitat i l’autocura entre usuaris
de xarxes socials i altres persones de l’esfera digital.
A partir de la pregunta “Com funcionen les xarxes socials?”,
els joves han conegut els mecanismes que empren les
xarxes socials per al funcionament, com ara els algoritmes
d’intel·ligència artificial, els estímuls psicològics i la pressió
social.
Basat en l’aprenentatge col·laboratiu i l’estudi de casos, aquests
tallers busquen contribuir a promoure i reforçar el pensament
crític sobre les plataformes digitals, el seu contingut i efectes
en el benestar de nois i noies.
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MARISTES CATALUNYA
A LA CIMERA INTERNACIONAL KEEPING CHILDREN SAFE
“Els Maristes estem vivint un canvi de cultura
institucional que ens porta a treballar sense pausa
en el procés de prevenció i protecció dels drets
d’infants i joves des de tots els nivells de les nostres
obres educatives. Estem immersos en un procés
de cocreació de la cultura del safeguarding des
de la feina en xarxa i tenint present que els drets
d’infants i joves són un dels pilars essencials de la
nostra missió.”
Aquesta és l’essència de la ponència que Raimon
Novell, coordinador de l’Equip de Protecció a la
Infància de Maristes Catalunya, va oferir en la
cimera internacional de Keeping Children Safe,
que es va celebrar entre els dies 8 i 11 de novembre
telemàticament.
Raimon Novell va explicar que el canvi de cultura
se centra a considerar els infants i joves “com
subjectes de drets, no objectes que cal protegir”.
Els nens, nenes i adolescents són “protagonistes
del seu creixement i del seu projecte vital. Són
persones amb les seves idees i perspectives,
amb opinions, amb drets socials, civils i polítics.
I participen del canvi i hi contribueixen”. El seu
empoderament ha de ser un pas més en el procés
de creació de la política de safeguarding.
“Aquest canvi de cultura ens empeny a treballar
en xarxa, en xarxa pròpia marista i en xarxa amb
altres institucions i entitats de l’entorn amb qui
compartim objectius. En l’àmbit marista, d’una
banda, xarxa europea i xarxa internacional, ja
que la nostra institució és present en 81 països
del món”. I, d’una altra banda, en l’àmbit local, a
totes les escoles i obres socials, amb formació de
professionals i amb el treball de materials sobre
protecció per als infants de 3 a 18 anys. Més enllà
de l’àmbit marista, treballen amb altres entitats,
organitzacions i institucions, públiques i privades,
de les quals esperen poder aprendre i poder-les
enriquir amb la seva experiència: alguns exemples
són KCS, l’Agència de Normalització Espanyola
(UNE), UNICEF, EDUCO, PORTICUS IBERIA, entitats
que també treballen per cocrear la manera de
canviar la cultura de les organitzacions catòliques.
El compromís institucional marista (expressat en el
Capítol general de Medellín, 2017) està en sintonia
amb el compromís de l’església catòlica. “Donem
resposta a les quatre transformacions que demana

el Papa en la Carta al poble (2018): respectar els
drets dels infants; passar de protegir la credibilitat
i reputació de la institució a tractar les denúncies
d’abús amb responsabilitat i transparència; posar
les víctimes al centre i comprometre’ns amb la
generació d’entorns segurs, tant des del punt de
vista emocional, psicològic com físic”.
“En definitiva, ens aliniem amb els estàndards
internacionals en matèria de protecció i ho
expressem en un compromís institucional ferm.
Treballem en xarxa, com més gran millor, per
cocrear la cultura de safeguarding, tenint present
que les víctimes sempre són el centre”.
Aquest procés comporta un canvi d’estil i de les
antigues pràctiques, un canvi d’actitud i fer una
mirada crítica cap a la pròpia cultura organitzativa
per entendre què passa a la institució i treballar de
manera proactiva per oferir un entorn millor que el
del passat.
Aquí podeu veure la ponència íntegra de la
participació dels Maristes a la cimera internacional
de Keeping Children safe, de la qual van ser
coorganitzadors.
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SAFA SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
COMMEMORA EL DIA DE LA MÚSICA
El passat 22 de novembre, l’escola Sagrada Família
de Santa Perpètua de la Mogoda va celebrar el
dia de Santa Cecília, patrona de la música, amb
actuacions en directe a diversos indrets de l’escola.
Alumnes amb habilitats musicals van interpretar
peces amb diferents instruments, com ara el violí,
l’arpa, el saxo o el teclat, per al gaudi de la resta
de companys. Les actuacions van tenir lloc mentre
l’alumnat entrava a l’escola o sortia als patis.
Santa Cecília, màrtir dels primers anys del
cristianisme, és reconeguda arreu del món com
a patrona de la música. El papa Gregori XIII va
considerar que la santa es mereixia aquesta
distinció perquè havia mostrat una atracció
irresistible vers els “acords melodiosos dels
instruments”.

La passió de Santa Cecília per la música l’ha
lligat de manera perdurable a un art que seguim
cultivant amb passió a les nostres escoles.

FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
“UN MOMENT, DEIXA’M SENTIR”, XERRADA SOBRE EMOCIONS
Tanmateix, amb la pandèmia, l’educació emocional
ha esdevingut encara més important per les
conseqüències psicològiques ocasionades en
grans i petits.
“És per tot això que vam considerar oportuna la
col·laboració d’un expert, Carles Porrini, llicenciat
en Pedagogia, mestre d’Educació Especial,
formador i facilitador de l’associació Salut i
Educació de l’Emoció i la Raó (SEER), qui ens va
regalar una estona per sentir, per ser més capaços
de reflexionar sobre els sentiments i conductes
pròpies i dels fills/es”.
El passat 1 de desembre, la Fundació Educativa Cor
de Maria (FECM) va convocar la xerrada virtual Un
moment, deixa’m sentir, a càrrec de Carles Porrini,
formador i assessor en gestió emocional.
Les escoles de la FECM sempre han treballat
per una formació integral que inclogui el
desenvolupament dels aspectes emocionals i de
relació interpersonal, ja que estan íntimament
vinculats amb el benestar personal, tant de
l’alumnat com de les famílies i educadors/es.

Com afirmava en una entrevista Rafel Bisquerra,
president de la Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar (RIEEB) i catedràtic emèrit
de la Universitat de Barcelona, “només hi pot
haver una educació de qualitat quan s’orienta al
benestar general i quan parteix del benestar de la
comunitat educativa.
Si voleu conèixer una mica més com actuen les
emocions, escolteu aquest webinar tot accedint a
la pàgina web de les escoles de la FECM.
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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!

