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Una de les necessitats de l’escola és com integrem 
les famílies nouvingudes i ajudem les que ho 
demanen, algunes de vulnerables. Viure a un nou 
país, del qual no coneixes res ni ningú, és un repte.  

Des del projecte Afluents de l’Escola Pia Sant 
Antoni de Barcelona acompanyen les famílies, 
generalment mares, a la descoberta d’un nou 
món, començant per la llengua. Aprendre castellà i 
català permet iniciar la relació amb l’entorn. També 
és important de trobar-se amb altres persones 
en una situació semblant  i compartir-hi neguits 
i inquietuds. Aquest procés de socialització fora 
de l’ambient familiar ajuda a compartir, a veure 
altres realitats i crear vincles amb persones noves i 
sentir-se part del grup.   

Un dels camps en què més insisteixen és el sistema 
educatiu. Cal ajudar a descobrir com funciona 
el sistema escolar al país, l’acompanyament 
en tots els àmbits de la vida escolar: estudis, 
pautes d’orientació, entrevistes, funcionament 
del menjador, participació a les excursions, 
extraescolars o àmbits de treball socioeducatiu, 
la relació amb les plataformes tecnològiques... i, 
si cal, ensenyar a donar-se d’alta d’algun servei. 
També és important la relació amb l’entorn, barri, 
mercat, CAP… 

Aquest curs també han incorporat al projecte una 
voluntària metgessa que fa feina d’assessorament, 
d’acompanyament i de prevenció en salut.   

ESCOLA PIA SANT ANTONI
AFLUENTS: OBRINT-NOS PER GENERAR CONFIANÇA

Afluents és un projecte de tota l’escola on la 
comunitat educativa, professorat, PAS, equip 
directiu, en forma part i n’és partícip. Les persones 
que porten a terme aquest projecte són totes 
voluntàries, de manera que té un valor afegit pel 
que fa a la implicació en l’entorn. L’AFA de l’escola, 
veïnes del barri o de la parròquia són els que fan 
possible el projecte. També han aconseguit alguna 
donació privada per ajudar a comprar el material 
necessari per realitzar alguna activitat.

Afluents també té servei per als infants. Moltes 
mares no podrien venir si no hi hagués un espai de 
joc per als menuts que tenen a càrrec i que encara 
no estan escolaritzats. D’aquests petits se’n cuiden 
un grup de nois i noies de batxillerat de la mateixa 
escola dins el projecte de serveis a la comunitat.  

“Per a l’Escola Pia és molt important tenir 
cura del voluntariat”, i per aquesta raó es fa 
diàriament un acompanyament al final de cada 
sessió en la qual comparteixen necessitats, 
inquietuds i construeixen un equip  de persones 
que comparteixen una missió que també “és 
transformadora per a nosaltres”.  

Així, Afluents esdevé un projecte de treball 
comunitari, aprenentatge i servei on tothom hi és 
convidat a formar-ne part. 

Us hi apunteu?
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El projecte ‘Per un món més just fem Labdoo’, 
de l’escola Vedruna Vilafranca del Penedès, ha 
guanyat el Premi ‘Cooperació al Desenvolupament’ 
de la convocatòria 2021 dels Premis Aprenenatge 
i Servei. El guardó té el suport de l’ONG Educo i 
es va lliurar el passat 17 de desembre a Alcalá 
De Henares en el marc de la XIV Trobada Estatal 
d’Aprenentatge-Servei 2021.

“Amb la vostra acció poseu solucions a una 
realitat tan patent en aquest any del Covid com 
és la bretxa digital”, digué Pilar Orenes, directora 
general d’Educo, en la presentació del guardó, 
que es va retransmetre online. Des de l’escola, 
el coordinador del projecte, el professor Ferran 
Garcia, i els alumnes de Vedruna Vilafranca Maria, 
Èric, Adriana i Albert van agrair el reconeixement.

El jurat es va mostrar “entusiasmat amb el projecte 
per la seva qualitat educativa i el seu impacte social 
i comunitari”. ‘Per un món més just fem Labdoo’ 
és el nom de l’assignatura optativa que l’escola 
ofereix a l’alumnat de 3r d’ESO. La classe forma 
part del Servei Comunitari i té una clara vocació 
d’economia circular: els joves sanegen ordinadors 
en desús que arribaran a escoles de tot el món on 
es necessitin.

Ho fan a través de Labdoo, una xarxa social 
humanitària en què gent d’arreu del món 
col·labora de forma voluntària per donar, sanejar o 
transportar aquests ordinadors. El vilafranquí Jordi 
Ros Giralt va fundar el projecte Labdoo el 2010. 
Aquell mateix any comença també el projecte a 
l’escola. I ara fa 3 anys rep l’impuls definitiu quan 
s’inclou dins del currículum de 3r d’ESO.

VEDRUNA VILAFRANCA DEL PENEDÈS
PREMI APRENENTATGE I SERVEI PEL PROJECTE LABDOO

El projecte ha aconseguit implicar tota la 
comunitat educativa. Començant pels alumnes de 
3r d’ESO, passant per voluntaris de fora de l’escola, 
les famílies que aporten aparells en desús, fins als 
mestres i professors de l’escola que donen veu al 
projecte a classe.

El projecte ha arribat al cor dels alumnes i aquests 
se l’han fet seu de seguida. El professor Ferran 
Garcia ha estat capaç de crear un equip de treball 
motivat. 

“Cada alumne en funció de les seves destreses i 
habilitats té un paper en el procés; se senten útils 
a l’aula i solidaris amb altres comunitats”, explica.

Sobre el premi
L’escola va presentar la candidatura als premis 
Aprenentatge i Servei el curs passat. S’hi van 
presentar 358 projectes i hi van participar més 
de 600 centres educatius i entitats socials de tota 
Espanya. En el procés d’avaluació han participat 
77 persones expertes de tot l’Estat.

El premi consisteix en 1.500 euros que es destinaran 
a engrandir el projecte dins l’escola, un diploma 
acreditatiu, un roll-up sobre el projecte i un 
webinar ofert per ESADE – Universitat Ramon Llull 
sobre com crear una campanya de comunicació 
per millorar l’impacte del projecte dirigit als 
alumnes de Labdoo.

Podeu recuperar l’emissió sencera aquí i la seva 
intervenció a partir del minut 2:05:17:

https://www.youtube.com/watch?v=JOXS3Dl-r7E&t=7518s
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El curs 2015 – 2016 l’escola Mare de Déu del Carme del Prat 
de Llobregat s’adhereix al Projecte de Qualitat de la FECC 
per iniciar el procés d’implantació d’un sistema que permeti 
la millora continuada i el treball per l’excel·lència. Aquest 
procés suposa, en primer lloc, l’organització de l’equip de 
treball que liderarà les tasques: es designa la persona que 
serà Coordinadora de Qualitat i es constitueix la Comissió de 
Qualitat, constituïda en aquest cas per la totalitat de l’equip 
directiu. 

El curs 2019 – 2020, després del resultat satisfactori de la 
primera auditoria interna, se sotmeten a l’auditoria d’una 
empresa certificadora externa, però el confinament els 
obligà a posposar-la. Finalment, el curs passat, durant 
els mesos d’abril i maig, l’empresa TÜV Rheinland va fer 
l’auditoria i, com a resultat, atorgà  al centre la certificació de 
qualitat segons la norma ISO:9001.

MARE DE DÉU DEL CARME PRAT DE LLOBREGAT 
OBTÉ LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

“A hores d’ara, arribats a aquest punt, som conscients que hem iniciat un camí sense retorn”. La certificació 
acredita que el centre està compromès i treballa segons el “cicle de millora continuada”. “La certificació 
ha estat motiu de satisfacció per tot el personal del centre; sense la seva implicació i treball ben fet no 
hauria estat possible. A més, suposa el reconeixement que a la nostra escola es treballa en qualitat per 
benefici de l’alumnat i de les seves famílies”.

http://www.camposestela.com
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JESUÏTES GRÀCIA - COL·LEGI KOSTKA
ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE L’EMK A ‘TOT GRÀCIA’

Quants anys té l’EMK i quins en van ser els inicis? 

La creació de l’Escola de Música Kostka no es pot 
entendre sense considerar els orígens del Col·legi 
Kostka-Jesuïtes Gràcia, que va néixer en el si de 
l’Escolania del Sagrat Cor de Jesús dels pares 
Jesuïtes al carrer de Casp l’any 1939. La desaparició 
de l’Escolania, l’any 1974, va donar lloc a la creació 
del col·legi Sant Estanislau de Kostka. Amb la 
voluntat de conservar la tradició artística musical 
conreada, aquell mateix any es va crear un petit 
grup instrumental dirigit per Josep M. Garcia i 
Plaja, professor i antic alumne de l’escolania. Pocs 
anys després es va crear la coral infantil del centre i 
amb el trasllat del col·legi l’any 1984 a Gràcia, es van 
contractar els primers professors d’instruments 
de vent. L’EMK va anar consolidant-se, fins que el 
1994 esdevé escola de música autoritzada per la 
Generalitat de Catalunya segons el decret 179/1993, 
de 27 de juliol.. 

Actualment formen part de l’EMK 25 professors 
amb titulació superior i ofereix una gran varietat 
d’instruments: violí, viola, violoncel, contrabaix, 
flauta travessera, clarinet, saxo, oboè, trompeta, 
trompa, trombó, piano, guitarra, guitarra elèctrica, 
baix elèctric i percussió.

Quants alumnes té actualment l’EMK? Quina és 
la seva oferta musical?

En total té més de 200 alumnes. L’oferta educativa 
es distribueix al llarg de totes les etapes, llar 
d’infants, infantil, primària i secundària. A més, 
oferim classes d’instrument, llenguatge musical, 
música de cambra i cant coral per a alumnes 
adults. 

Quins són els principals valors de l’EMK?

El projecte curricular està dissenyat per 
garantir una educació musical de qualitat que 
fomenti la creativitat, el coneixement, el gaudi 
i l’estima per la música a tot tipus d’alumnat. 
Partint de l’acompanyament individualitzat de 
l’aprenentatge instrumental, els alumnes també 
passen a formar part dels diversos grups de 
cambra, conjunts instrumentals i vocals de l’escola. 
A partir de la pràctica musical, ja sigui de manera 
individual o col·lectiva, es treballen valors com la 
responsabilitat, la constància, la millora contínua, 
el compromís, el respecte o el treball cooperatiu 
amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament 
integral de l’alumnat. 

Quins beneficis aporta tenir una Escola de 
Música integrada a l’escola?

L’EMK desenvolupa la seva activitat lectiva a les 
franges de migdia i tarda, de manera que, dins la 
mateixa escola, els alumnes tenen la possibilitat 
d’estudiar música sense necessitat de sortir del 
centre educatiu. 

En les audicions i concerts que s’organitzen, 
l’alumnat té l’oportunitat de compartir el que ha 
anat aprenent, individualment i amb els seus 
conjunts. És habitual que en aquestes trobades, 
a més de les famílies, hi assisteixin mestres i 
professors del col·legi, la qual cosa reforça els vincles 
i la cohesió entre els membres de la comunitat 
educativa. 

Quines són les actuals expectatives a curt i llarg 
termini?

Un dels principals eixos vertebradors de l’EMK és la 
pràctica musical en grup. Actualment tenim cinc 
grans conjunts instrumentals i tres conjunts vocals. 
Estem treballant perquè aquestes formacions 
tinguin una distribució d’instruments al més 
equilibrada possible. Ens agradaria que aquests 
grups esdevinguessin referents de l’escola. Per 
això, volem donar-hi accés a més participants, per 
exemple, professorat del col·legi, i propiciar que 
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siguin espais on l’alumnat adult hi tingui cabuda. 
La coral de mares que vam engegar l’any 2018 i que 
va sorgir arran d’una activitat transversal impulsada 
des del col·legi, n’és un dels exemples recents. 

En paral·lel, volem potenciar els projectes 
interdisciplinars amb altres llenguatges artístics 
que, afortunadament, també tenen cabuda en 
l’àmbit formal i no formal al col·legi i generar 
sinergies amb altres entitats i col·lectius del barri 
amb l’objectiu  d’arrelar cada vegada més la 
comunitat educativa en el seu entorn. 

Una altra de les fites de l’EMK és oferir, als alumnes 
que ho desitgin, la formació necessària per poder 
continuar els estudis musicals més enllà de la 
nostra escola. Cada any orientem i formem els 
alumnes per tal que puguin superar les proves 
d’accés al grau professional a diversos conservatoris 
de la ciutat.

En els propers anys, l’escola vol integrar 
l’ensenyament musical en del projecte educatiu 
Horitzó Més. De quina manera s’ho estan 
plantejant? 

La idea és incorporar l’aprenentatge musical i 
l’aprenentatge a través de la música al projecte 
educatiu Horitzó + per fer de la tradició musical 
de l’escola un tret identitari. Estem dissenyant 
un projecte innovador i de qualitat que es 
desenvoluparà de forma transversal i es concretarà 
en diversos àmbits d’acció com, per exemple, 
incorporar la disciplina artística musical al treball 
competencial, establir més punts de trobada 
entre l’EMK i l’activitat del col·legi, impulsar 
activitats musicals vinculades al barri o fomentar 
la participació de l’alumnat i les famílies en la vida 
musical de la ciutat. 

Quins aspectes creu que són necessàris per 
integrar l’ensenyament musical en el projecte 
educatiu de l’escola?

El projecte es troba actualment en fase de disseny i 
segurament és una mica aviat per poder concretar 
tots els aspectes necessaris per portar-lo a terme. 
El fonamental probablement és que tot l’equip 
del col·legi ens el fem nostre, hi creguem i el 
considerem una fita prioritària. Estem estudiant 
la manera d’encaixar l’aprenentatge a través de la 
música dins els projectes, coneixent el professorat, 
dissenyant equips de coordinació, pensant quines 
són les eines que podem oferir a l’equip docent, 
imaginant tipus d’interseccions que es poden 
establir entre l’àmbit formal i no formal...

Es plantegen potenciar l’obertura de l’escola al 
barri de Gràcia?

La consolidació de l’EMK ha propiciat que els 
darrers anys s’hagin fet concerts en equipaments 
del barri, s’hagi donat impuls a l’escola d’adults i 
s’hagi obert l’escola a alumnes no escolaritzats al 
Kostka.

És cert, però, que encara hi ha camí per recórrer i 
volem crear xarxesió amb agents del territori per 
contribuir a la dinamització, oferir un retorn al 
barri de la nostra tasca i, en definitiva, fomentar 
el sentiment de pertinença. El passat  8 d’octubre, 
per exemple, alguns alumnes de secundària van 
oferir un concert al Casal de barri Cardener en el 
marc de l’acte de celebració del Dia Internacional 
de la Gent Gran, organitzat per l’Associació Gent 
Gran Pau Casals. L’activitat va ser molt satisfactòria 
per a totes les persones que hi van prendre part 
i creiem que hem de treballar per multiplicar les 
experiències d’aquest tipus.
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Enguany, Salesians Sabadell ha endegat una 
nova optativa per als alumnes de 3r d’ESO, 
Dones emprenedores a Zway, Etiòpia, que 
pretén sensibilitzar els joves dels processos 
d’apoderament en dones que viuen situacions de 
vulnerabilitat en un punt concret del continent 
africà. La voluntat de l’assignatura és impregnar-
se d’uns coneixements i unes realitats que es 
tradueixin en un moviment reivindicatori per part 
dels alumnes.

L’objectiu de l’APS (Aprenentatge Servei) és 
garantir als estudiants que, al llarg de la trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions de 
compromís cívic, coneguin l’exercici actiu de la 
ciutadania i, sobretot, posin en joc els coneixements 
i capacitats al servei de la comunitat. 

L’assignatura cerca el protagonisme juvenil per 
esdevenir impulsors d’accions de sensibilització 
a la ciutat; aproximar als i les joves situacions de 
vulneració de DDHH (Declaració Universal dels 

SALESIANS SABADELL 
DONES EMPRENEDORES A ZWAY, ETIÒPIA, NOU PROJECTE APS 
PARTICIPA EN UN PROGRAMA PILOT SOBRE L’EDUCACIÓ

Drets Humans) des de la perspectiva de gènere i 
feminista; promoure el protagonisme juvenil per 
esdevenir impulsors d’actituds i accions en defensa 
dels DDHH i la justícia global; promoure entre els 
destinataris/es el coneixement i la interiorització 
dels ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) perquè adquireixin una visió més 
àmplia de la realitat, relacionant el fet local amb 
el punt global i, finalment, donar a conèixer les 
vulneracions de DDHH per motius de gènere en 
els entorns locals i globals a la població en general.

Malauradament, tots aquests pronòstics i 
previsions no es podran desenvolupar tal com 
estava previst a causa del conflicte bèl·lic creixent 
que s’està gestant a Etiòpia. Aquesta situació 
dificulta molt la lliure comunicació entre les 
nostres interlocutores, un grup de noies de Zway, i 
Bosco Global. En un principi, l’ONG salesiana havia 
de viatjar fins a territori africà i fer de nexe entre 
els alumnes i les dones emprenedores etíops, però 
tot s’ha hagut de cancel·lar. Aquesta situació ha 
perjudicat la part relacionada amb el servei, és a 
dir, el nucli de l’optativa. 



9

Durant nou setmanes, els alumnes de 1r d’ESO del col·legi Sagrat Cor de Sarrià emprenen el repte anomenat 
How can we make life better with kindness?, la culminació del qual és la participació en un Congrés 

SAGRAT COR SARRIÀ 

KINDNESS CHALLENGE: COM MILLORAR LA VIDA

ESCOLA TABOR
UN NADAL SOLIDARI

Tot i que Càritas de la parròquia de Santa Perpètua 
de la Mogoda ja no recull menjar per a la campanya 
de Nadal (atès que ha canviat la forma de distribució 
de les ajudes), des de l’escola Tabor no renuncien a la 
campanya de solidaritat en unes dates tan especials.

Per aquest motiu van proposar a la comunitat 
educativa la participació en una recollida diferent. Es 
tractà d’aportar material escolar per fer-lo arribar a 
dues escoles de Gàmbia amb les quals el centre ja ha 
tingut l’oportunitat de col·laborar en anys anteriors.

ASPERPOL és una organització no governamental 
perpetuenca liderada per membres de la policia 

local que fa sovint campanyes de solidaritat amb la societat gambiana. En ocasions anteriors han estat 
elements de mobiliari de l’escola en desús però en bon estat els que han arribat a aquestes escoles. 
Per exemple, els van fer arribar pantalons i jaquetes de l’antic model de xandall que ja no utilitzaven els 
alumnes i que nois i noies gambians poden fer servir a les seves aules.

En aquesta ocasió implicaren l’escola en la recollida únicament de material escolar: llapis de colors, 
bolígrafs, carpetes, estoigs i llibretes de diferents mides que ASPERPOL traslladarà properament a les 
escoles africanes aprofitant una de les freqüents trameses que realitzen amb els materials recollits a la 
població. “Ens han comunicat que les dones d’aquells pobles aprendran a cosir les carteres en què els 
alumnes podran dur el material que els fem arribar”, expliquen des de l’escola.

Internacional de ‘bloggers’ amb estudiants d’altres 
col·legis de la Xarxa d’Escoles del Sagrat Cor. 

L’objectiu és que els alumnes siguin conscients i 
aprenguin la importància de ser bones persones i 
dur a terme accions socials i mediambientals que ho 
demostrin. Com que el repte és en anglès, els alumnes 
practiquen totes les habilitats (reading, listening, 
speaking and writing), així com la capacitat d’exposar 
davant un auditori.

Les activitats els ajuden no només a ser conscients de 
l’impacte mediambiental general per als humans, sinó 
també a evitar i minimitzar-ne les conseqüències. A 
més, aprenen sobre les realitats socials i culturals per 
poder empatitzar i ajudar als altres.
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‘La Missa’, que s’emet els diumenges a les 10.30h a La 
2, canvia d’escenari. Després de 13 anys al Monestir de 
Sant Domènec de les monges dominiques de Sant 
Cugat del Vallès, la celebració s’oficiarà, a partir del 16 
de gener, a una de les capelles del col·legi Pureza de 
María, situat al mateix municipi.

El canvi, a causa de qüestions logístiques, suposarà 
una millora tant pel que fa a la qualitat de la realització, 
com en la comunicació amb els espectadors (molts 
d’ells malalts), amb el propòsit d’enfortir i consolidar 
la proximitat que aquesta Eucaristia manté des de fa 

PUREZA DE MARIA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
‘LA MISSA DE LA 2’ ES TRASLLADA A LA CAPELLA DEL COL·LEGI

més de 39 anys amb els qui la segueixen.

‘La Missa’ és el programa televisiu més antic en català 
i s’emet ininterrompudament des del 10 d’octubre 
de 1982. Presidida habitualment pel sacerdot Carles 
Cahuana i dirigida per Ignasi Miranda amb el suport 
de RTVE Catalunya, ‘La Missa’ seguirà fidel al seu estil 
i amb un permanent desig de millora.

A causa de la pandèmia, de moment no hi haurà 
públic assistent.

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
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LESTONNAC-L’ENSENYANÇA DE TARRAGONA
CELEBRA LA I FIRA DE CIÈNCIES LESTOSTEAM

En el marc de la Setmana de la Ciència, el passat 
novembre el col·legi Lestonnac l’Ensenyança de 
Tarragona va celebrar la 1a Gran Fira de ciències 
Lestosteam, on tota la comunitat educativa va ser 
convidada a preparar un experiment, maqueta, 
creació, etc., i exposar-ho.

Considerant la necessitat que hi ha de promoure la 
ciència i les àrees STEAM, el professorat del centre 
va organitzar l’activitat amb l’objectiu de divulgar, 
democratitzar i naturalitzar la ciència i fomentar 
les vocacions científiques entre els infants. Alhora, 
en ser una activitat on els equips es formaven 
entre companys o alumnat-família, es va reforçar 
el treball en equip i oferí l’oportunitat de compartir 
un moment en família on es desenvolupés ciència, 
creativitat i habilitats comunicatives. 

Així més de 80 equips inscrits i aproximadament 
un total de 170 alumnes de totes les edats (des de 
P3 fins a batxillerat) van presentar el seu projecte 
en format d’experiment o maqueta, organitzant-
se fora de l’horari lectiu. Diversos projectes van 
abordar problemàtiques i necessitats actuals, com 
la sostenibilitat, l’ús de les energies renovables i la 
innovació tecnològica.

La inauguració de la fira va anar a càrrec de Maite 
Novo, professora de ciències de la Universitat 
Rovira i Virgili i coordinadora de l’àrea de didàctica 
de les ciències experimentals de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia, qui va animar 
als més petits i petites a seguir tenint curiositat pel 
món que els envolta i intentar resoldre els dubtes 
que els plantegen mitjançant l’experimentació i el 
mètode científic.

La jornada també va comptar amb la col·laboració 
de les científiques Eva Pocurull i Barbara 
Vastenavond, directores del programa Repte 
Experimenta, les quals van realitzar tres tallers 
simultanis amb l’alumnat sobre el coneixement 
dels fenòmens de la densitat, el pH i l’efecte de la 
pressió atmosfèrica, fent ús del mètode científic 
com a pràctica resolutiva.

L’experiència va ser molt gratificant. Alumnat i 
famílies es van mostrar molt participatius durant  
el desenvolupament de la jornada i es van reflectir 
les ganes i passió que hi ha envers l’aprenentatge 
de les àrees i habilitats STEAM.



12

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE SANT FELIU
CENTER EDUCATIONAL PARTNER DE CAMBRIDGE

El col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu 
de Llobregat signà recentment l’acord Cambridge 
Educational Partner, un projecte pedagògic únic 
que impulsa el desenvolupament de la competència 
emocional a través de l’assignatura de Llengua 
Anglesa, equipant l’alumnat amb destreses, afavorint 
la formació del professorat i assessorant les famílies 
en el seguiment dels fills en la preparació de les 
proves oficials. 

L’aliança entre les dues institucions incideix, en 
primer lloc, en el desenvolupament personal i 
acadèmic de l’alumnat, en el seu benestar emocional 
i, per descomptat, l’excel·lència en l’aprenentatge 
i maneig de la llengua anglesa; i, en segon lloc, en 
el desenvolupament i formació continuada del 
professorat d’anglès, ja que incrementa la seva 
motivació i satisfacció com a docents i contribueix a 
la millora de competències i resultats de l’alumnat; 
i, finalment, en la garantia de qualitat i excel·lència 
educativa de Cambridge i el col·legi.

SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA
FA UN RECAPTE SOLIDARI

Com ja és tradició cada Nadal, el col·legi Sagrada Família 
de Santa Perpètua de la Mogoda va organitzar, amb la 
col·laboració dels alumnes de serveis comunitaris de 
3r d’ESO, un recapte solidari d’aliments i productes de 
primera necessitat. Tot el que es recull es lliura a l’ONG 
del municipi El cabàs solidari, que ajuda famílies 
necessitades de la ciutat.

A l’edició d’enguany,  un cop més la comunitat 
corazonista va mostrar la seva solidaritat i aconseguí 
que la campanya fos tot un èxit. 

Dires més tard, el 17 de desembre, el camió de l’ONG 
perpetuenca va passar pel col·legi a carregar tot el 
recaptat i va agrair tota la tasca desenvolupada no 
només pels alumnes dels serveis comunitaris, sinó 
també per la implicació, el compromís i l’organització 
de l’escola.
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SAFA SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
CELEBRA L’ECONADAL

Per Nadal sovint hi ha un notable malbaratament 
de recursos. Al col·legi Sagrada Família de Santa 
Perpètua de la Mogoda volen contribuir a la 
reducció de l’impacte mediambiental de les 
activitats nadalenques i enguany han decorat el 
centre amb materials reciclats.

“Hem elaborat arbres de Nadal a partir de 
catàlegs de joguines,  una idea original per 
embellir el nostre entorn de manera responsable. 
També hem construït pessebres a partir de 
materials reciclats, com taps o ampolles de 
plàstic”, expliquen des del centre.

“Amb il·lusió i imaginació, és possible de celebrar 
un Nadal més sostenible”, conclouen. 

COR DE MARIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
FA UN PESSEBRE VIVENT

Els passats dies dies 14, 15 i 16 de desembre es va 
viure la màgia del Nadal a l’escola Cor de Maria 
Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols amb la posada 
en escena d’un pessebre Vivent als Jardins Blasco, 
situats darrera el Monestir de la localitat. “L’entorn 
ideal d’aquests jardins va fer possible que les 
famílies es poguessin acostar  a veure els seus fills 
i filles”, expliquen des de l’escola.

Els principals protagonistes “d’aquesta màgia” 
van ser  els nens i  nenes de l’escola, ja que tots els 

alumnes, des de P3 fins a 6è de Primària, hi van 
participar i “en van gaudir d’allò més”. 

S’hi van representar diferents quadres relacionats 
amb el Nadal, tal com es pot veure a la imatge. 

L’escola Cor de Maria va néixer l’1 de maig de 1865, 
quan la comunitat de les Beates Blanques es va 
agregar canònicament a la Congregació de les 
Missioneres Cor de Maria, fundada per Mossèn 
Joaquim Masmitjà, rector de la Catedral de Girona 
i, després, Vicari General de Diòcesi gironina.
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COL·LEGI DR. MASMITJÀ DE GIRONA
RECONEGUT COM A PREPARADOR DELS EXÀMENS DE CAMBRIDGE
El passat 15 de desembre, el col·legi Doctor 
Masmitjà de Girona va rebre la placa que el reconeix 
escola com a centre preparador dels exàmens de 
Cambridge en la categoria de Primària (YLE). 

Dr. Masmitjà sempre s’ha caracteritzat per fer de 
l’aprenentatge de la llengua anglesa una de les 
seves prioritats innegociables, en el marc d’una 
proposta que cerca l’equilibri entre uns continguts 
atractius i un nivell ambiciós d’acord amb les 
exigències comunicatives actuals. 

Des de fa més de deu anys, diverses generacions 
d’alumnes s’han pogut beneficiar de les condicions 
avantatjoses ofertes per la FECC al col·legi, essent 
un centre pioner a la província a l’hora de facilitar 
aquestes proves de caràcter oficial. 

L’acte de lliurament de la placa va comptar amb la 
presència d’Agustí Pal, coordinador del Departament 
dels Exàmens de Cambridge de la FECC juntament 
amb l’Area Manager de Cambridge Assessment per 
Catalunya, Andorra i Balears, Tom Wogan.

“Sens dubte, un reconeixement merescut i un orgull 
per a l’escola Dr Masmitjà -centre pertanyent a la 
Fundació Educativa Cor de Maria- i que servirà per 
continuar impulsant de forma decidida la llengua 
anglesa amb el suport i assessorament de la FECC”.

COR DE MARIA DE SANT CELONI
‘I SI HO FEM JUNTS?’, LEMA DEL CURS

Enguany, les escoles Cor de Maria – Sant Josep tenen 
com a lema: ‘I si ho fem junts?’ “El tenim present 
sempre però, a més, realitzem activitats que fan 
aquest valor encara més protagonista”, afirmen des 
del centre.

Una primera activitat és la presentació del lema a 
tota la comunitat educativa a través de diferents 
trobades. Tot seguit  es presenta a l’alumnat a través 
d’una activitat conjuntat.

Coincidint amb la celebració de Sant Martí, patró 
de Sant Celoni, es va proposar una jornada de 
convivència en la qual van participar tots els 
alumnes. Les activitats realitzades foren jocs de 
cohesió/col·laboració enmig d’un entorn natural 
proper.

“Amb aquestes noves experiències contribuïm a 
ajudar a créixer la persona que ens il·lusiona: algú 
que sap conviure, compartir i treballar en equip”. 
Ja preparen noves activitats i reptes per al 80è 
aniversari de l’escola, que se celebrarà el 2 de febrer.
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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.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
https://santillana.es/
http://www.camposestela.com
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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/

