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MARISTES CATALUNYA
OBTÉ LA CERTIFICACIÓ KEEPING CHILDREN SAFE
Maristes és la primera i única xarxa a Catalunya
a rebre la certificació Keeping Children Safe
com a institució que ofereix espais segurs on es
respecten els drets dels infants i joves.
La certificació Keeping Children Safe inclou totes les
escoles i obres socials de la Província L’Hermitage,
unitat administrativa on pertany Catalunya dins la
institució, i que engloba també França, Hongria i
Grècia. En total, 44 obres educatives, entre escoles
i obres socials, 24 de les quals a Catalunya.
Certificar les escoles amb Keeping Children Safe
significa aplicar els estàndards internacionals
d’aquesta prestigiosa organització independent
en la defensa i la protecció dels infants. Els
estàndars valoren el compromís de les persones
que treballen amb infants i joves per assegurar
que les seves organitzacions compleixen amb les
responsabilitats que estableix la Convenció de les
Nacions Unides sobre els Drets dels Infants per
protegir nens i nenes de totes les formes d’abús,
negligència, explotació i violència.
Aquests estàndars es basen a tenir unes polítiques
amb compromís institucional, a identificar les
responsabilitats de tot el personal d’una institució,
a establir procediments de protecció de qualitat
que prevegin entorns segurs dins les escoles i
les obres socials, sensibilitzar els adults i formarlos, treballar per l’empoderament d’infants i joves
i revisar de manera periòdica les mesures de
protecció.
Maristes ja fa temps que estan implicats en un
canvi de cultura institucional, lliure i convençut,
que els porta a treballar en el procés de prevenció
i protecció dels drets d’infants i joves. De fet, ja des
del 2011 desenvolupen i implementen protocols de
prevenció i de protecció dels infants en totes les
etapes de les escoles i obres socials i treballen amb
materials pedagògics específics sobre protecció
des d’Infantil fins a Batxillerat.

Paral·lelament, Maristes Catalunya ha participat en
la redacció de la norma de l’Asociación Española
de Normalización (UNE) CTN 165/GT Prevención
de la violencia frente a menores y personas en
situación de vulnerabilidad i han format part de
l’equip d’experts que, amb EDUCO, ha creat una
guia per implementar una política de protecció
de la infància per a tots els centres de Primària i
Secundària d’Espanya.
Amb aquest treball en xarxa, els Maristes pretenen
contribuir al canvi de mentalitat i de la cultura
organitzacional que es coneix com a “safeguarding
policy”, és a dir, de tot allò que afavoreix que els
drets dels infants i joves no solament siguin
respectats, sinó que els mateixos nois i noies
siguin reconeguts com a subjectes de drets i
protagonistes, amb la seva participació, de la
implementació de qualsevol política de prevenció,
promoció i protecció dels seus drets inalienables.
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VEDRUNA SANT SADURNÍ D’ANOIA
PREMI ESCOLES VERDES 2021
L’escola Vedruna Sant Sadurní d’Anoia ha
guanyat el Primer Premi Escoles Verdes 2021 en la
categoria d’acció singular fora del centre educatiu
i la participació de la comunitat educativa i la
implicació de l’entorn social amb el ‘Projecte Vital
d’hort i bosc a l’escola’. Des de l’escola agraeixen
l’esforç “de l’AMPA, de col·laboradors i docents,
i sobretot, dels nens i nenes, nois i noies que
s’il·lusionen, s’esforcen i lideren el Projecte Vital de
l’Hort i Bosc a l’Escola”. I consideren aquest guardó
i d’altres rebuts amb anterioritat “una recompensa
a l’aposta que fa l’escola per una educació integral
dels alumnes en connexió amb l’entorn on els
valors i els coneixements s’adquireixen de forma
vivencial”.
La Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el Conseller
d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, van lliurar
el premi Escoles Verdes 2021 de la Generalitat
dimecres el 12 de gener en la XVIII Trobada d’escoles
verdes. L’acte que promou el Departament
d’Ensenyament es va poder seguir en directe en
format virtual.
Des de l’escola expliquen que “l’espai de l’hort de
l’escola és molt més que un hort”. I el descriuen com
“el punt neuràlgic on es desenvolupa el projecte
d’Educació Vital i on de forma interdisciplinària
interactuen les diferents assignatures, tots els
alumnes de totes les etapes, pares, professors,
voluntaris i entitats col·laboradores”.
Els projectes específics d’aquest curs han estat
la construcció d’un camí sensorial, el taller de
restauració de bancs per crear una aula a l’aire

lliure, el conreu de l’hort i la reforestació dels
espais propers, l’estudi de l’ecosistema i la creació
artística de plafons amb contingut QR dels ODS
(Objectius de Desenvolupament Sostenible).
Aquest premi per la seva acció el 2021 se suma a
d’altres reconeixements previs. El 2019 Vedruna
Sant Sadurní va rebre el 2n premi Torres & Earth
pel Projecte Bosc i Hort a les escoles per la seva
aportació a la reducció de la petjada de CO2 i a
la mitigació del canvi climàtic; també el 2019
va rebre el 1r premi Diputació de Barcelona al
millor Projecte d’Educació Mediambiental en
prevenció d’incendis forestals; i el 2020, el 2n
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica
del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat Catalunya pel Projecte d’Educació
Vital-l’hort i bosc a l’escola.
Més informació:
L’escola Vedruna Sant Sadurní guanya el Premi
Escoles Verdes 2021 (El 3de8, 20/01/2022)
Catalunya compta ja amb 859 Escoles Verdes
(Món Sostenible, 12/01/2022)
Veure vídeo sobre els premis.
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COL·LEGI CLARET BARCELONA
GUANYADORS DEL PREMI REIMAGINA LA CIÈNCIA 2022
Els alumnes de 1r de Batxillerat del col·legi Claret de
Barcelona, Nora Riera, Albert Font, Daniel Falces i
Maria Rodríguez, han estat proclamats guanyadors
de Catalunya del concurs Reimagina la Ciència 2022!
amb el vídeo La historia de una vacuna.
Al certamen hi han participat més de 1.750 alumnes de
52 escoles d’arreu del país.
El projecte dels i les alumnes de Claret Barcelona ha
estat valorat per un jurat que ha tingut en compte
aspectes com el contingut científic i tecnològic, la
claredat, la connexió amb l’audiència, el carisma dels
intèrprets, l’exposició i l’originalitat.
L’esdeveniment final, retransmès via streaming, es va celebrar el Dia Internacional de l’Educació (24 de
gener), amb la finalitat de donar projecció a un programa que vol despertar l’interès dels joves per la
recerca i fomentar les vocacions científiques des de ben menuts.
Què és Reimagina la Ciència?
És un programa impulsat per Novartis amb la col·laboració de Big Van Ciencia i el Parc Científic de
Barcelona, que pretén apropar la recerca clínica tant a l’alumnat com al professorat de l’ESO i Batxillerat
per reflexionar junts, i a través de nous formats, sobre la importància, desenvolupament i els factors i
actors que hi intervenen.
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COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS DE REUS
BENESTAR EMOCIONAL DEL CLAUSTRE DE LA MÀ DE REFERENTS
EDUCATIUS
que millorin el seu benestar emocional i la seva
capacitat d’adaptació al canvi.
Abans de començar el curs, el claustre va realitzar
una jornada de tres hores en les quals van treballar
en el seu propi lema i en els valors que volien tenir
presents durant el curs. Fins i tot van establir els
indicadors per saber del cert que estaven seguint
el camí que volien durant el curs. Va ser una
jornada intensa, participativa i plena d’il·lusió on es
va treballar el vincle, la comunicació i la motivació
del claustre. (Pots veure el vídeo de la Jornada aquí)

Durant el primer trimestre, el claustre del col·legi
Maria Rosa Molas de Reus ha rebut formació i
acompanyament emocional de la mà del projecte
Referents Educatius, liderat per Carla Mas
(psicòloga i mentora digital) i Pere Parés (docent
de secundària al col·legi Claret de Barcelona i
coach especialitzat en valors), amb el suport de la
Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
En aquests tres mesos, el claustre del col·legi ha
treballat com a equip i individualment per fer front
de la millor manera possible al dia a dia a les aules.
Tot el claustre, des d’infantil fins a cicles formatius,
ha realitzat una sessió de cohesió d’equip presencial
i una formació en línia de 12 hores on han rebut
eines i han disposat d’un espai quinzenal on poder
compartir i debatre sobre com se senten. A més,
aquest espai els ha permès compartir inquietuds
i estratègies enfocades a millorar el benestar
emocional.
Ningú ens ha preparat per fer classe en condicions
adverses i la pandèmia ens ha situat en un entorn
incert. Tanmateix, el col·lectiu docent té una gran
capacitat d’adaptació al canvi i mostra grans dosis
de creativitat i lideratge en moments incerts. Com
a docents, vivim amb il·lusió la nostra professió i
alhora podem tenir sensacions d’incertesa, por i
angoixa pel que suposa el repte en què ens trobem.
L’objectiu del projecte Referents Educatius ha estat
acompanyar el claustre per dotar-los de recursos

En paraules d’un dels formadors, els i les docents
ens hem vist forçats a canviar la nostra manera
de fer classe per la Covid-19. El confinament ens
va situar en un entorn totalment nou i sense
precedents. Actualment, treballem amb alumnes
que duen una motxilla emocional que encara
no han descarregat. Hem vist més casos de por,
angoixa i altres trastorns que abans no eren tan
habituals i nombrosos als centres educatius. Els
docents no en som cap excepció, també hem
patit el que suposa un confinament i una limitació
de moviments. Els docents necessitem eines per
poder estar bé i així poder atendre més bé el nostre
alumnat perquè la seva etapa educativa sigui
el més favorable possible, tot i l’entorn canviant i
incert que suposa aquest temps de pandèmia.
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En aquest sentit, es van planificar dues trobades
al mes per treballar aspectes com l’adaptació al
canvi, l’estrès i el burnout, la gestió de les emocions,
la gestió positiva dels conflictes i la manera com
podem generar confiança en el nostre entorn
(companys, alumnes i famílies).
Què és el projecte Referents Educatius?
Referents Educatius va néixer de la mà de Carla
Mas i Pere Parés amb l’objectiu d’acompanyar
a escoles i docents a millorar el seu benestar
emocional a través dels valors. La pandèmia va fer
accelerar el seu projecte que va néixer en format
online i s’ha anat adaptant als formats híbrids que
demana el context canviant en què ens trobem. La
Carla ens dona un enfocament des de la psicologia
i ens ajuda a estar millor amb nosaltres mateixos
mentre que el Pere ens enfoca a l’essència, que són
els nostres valors i ens acompanya en el procés cap
al futur que volem com a escola. Si en voleu més
informació, podeu contactar amb Núria Pellicer,
de l’escola Maria Rosa Molas de Reus, al telèfon
977 31 27 40 o al correu direcció@mariarosamolas.
org. O Referents Educatius, contacte amb Carla
Mas al mòbil 695605322. Web. Mail: hola@
referenteseducativos.
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MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
AL PARLAMENT AL COSTAT DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST
«D’ara endavant, el 27 de gener no serà un dia més
en el calendari, sinó una jornada per recordar les
víctimes de l’Holocaust i, principalment, el poble
jueu».
Amb aquestes paraules, l’alumna del col·legi Mare
de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat,
Lia Graupera, finalitzava la lectura de l’escrit que
els alumnes de 4t d’ESO van preparar per a l’acte
de commemoració en record de les víctimes de
l’Holocaust al Parlament de Catalunya, que cada
any recorda l’alliberament dels presoners del
camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau.
L’acte institucional va ser presidit per Laura
Borràs, presidenta del Parlament, i l’assistència del
president de la Generalitat, Pere Aragonès.
L’acte va ser conduït pel periodista Ramon Pellicer
i es va obrir amb la lectura dramatitzada, a càrrec
de l’actriu Anna Ycobalzeta, d’una selecció de
paraules de Neus Català; seguidament, es van
il·luminar les espelmes en record del poble

jueu, del poble gitano, dels perseguits per raons
polítiques, de les persones amb discapacitat,
del col·lectiu LGBTI i de la comunitat israelita de
Barcelona. Un minut de silenci i les paraules dels i
les alumnes dels sis centres educatius participants
de tot Catalunya ompliren la sala.
L’escrit de l’alumnat és el resultat d’un projecte
a l’aula, que ha inclòs la visita de testimonis, la
jornada pedagògica, l’assistència a xerrades, la
participació en actes de memòria i el dia a dia de
la classe:
«És per això que, des d’aquesta tribuna, davant
la representació de les més altes institucions de
Catalunya, els representants de les comunitats
jueves catalanes i els altres col·lectius perseguits,
proclamem la nostra condemna i refús al que van
fer els nazis i els seus còmplices amb el poble jueu.
Ens ha de fer prendre consciència que un fet com
aquest no pot esvair-se i romandre en l’oblit, i
s’ha d’estudiar i difondre de manera rigorosa,
generació rere generació, perquè no es torni a
repetir mai més.
Ens ha de fer conscients que com a joves que
rebrem el testimoni de la nostra societat catalana,
haurem de vetllar per la igualtat, el respecte i la
pluralitat del nostre poble.»
Un compromís i un aprenentatge viscut des d’allò
que fa a Sant Feliu una ciutat especial, les seves
roses i els valors que des d’aquestes es poden
transmetre:
«Perquè per nosaltres, les roses signifiquen vida,
esperança i llibertat, valors que com a societat
necessitem renovar per a un futur digne de la
humanitat i evitar que fets com l’Holocaust es
tornin a repetir».
Fem memòria per conèixer; fem memòria per
recordar; fem memòria per no oblidar mai més!
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ESCOLA TABOR
COMMEMORA EL DENIP
A causa de la sisena onada de la pandèmia i les restriccions
imposades el darrer mes i mig, no va ser possible que
l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda celebrés
el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP) com
d’habitud. Tot i això, l’activitat es va tirar endavant amb
petites accions a cada classe.
Alguns cursos van recordar la vida i obra de Gandhi, així
com d’altres personalitats guardonades amb el premi
Nobel de la Pau. També van pintar mandales i van decorar
ales per “esdevenir àngels de la pau”.
El 30 de gener se celebra aquesta diada de record de la
lluita no violenta i de la recerca de la pau, que coincideix
precisament amb l’aniversari de la mort de Mahatma
Gandhi.
Tota una colla d’activitats per seguir treballant per un món
pacífic i no violent.

LA SALLE BONANOVA
LA CONVIVÈNCIA: UNA PRIORITAT BASADA EN EL MODEL
RESTAURADOR OBTÉ LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT
Els equips de docents, psicopedagogs i psicòlegs de La
Salle Bonanova enfoquen la gestió de la convivència
com un escenari més d’aprenentatge basat en el model
restaurador del conflicte. Una passa més per afavorir un
bon clima a través de les relacions humanes positives, la
coneixença, la cohesió de grup i l’acceptació de l’altre per
facilitar la prevenció, la gestió i la resolució dels conflictes
des del diàleg.
Les primeres setmanes del segon trimestre, els alumnes
de 1r de Batxillerat han conegut i viscut aquest model
participant en sessions, juntament amb els seus tutors i
tutores, dinamitzades per l’ expert Terence Bevington.
Amb més de 25 anys d’experiència com a
educador, Bevington té una dilatada trajectòria en
pràctiques restauratives. Aquest model posa l’estudiant al
centre del procés d’ensenyament-aprenentatge per donar
resposta a les seves necessitats i acompanyar-lo en el camí.
“La incorporació d’aquest model restaurador de la convivència ha donat un valor afegit molt positiu
al pla d’acció tutorial de La Salle Bonanova”, expliquen des de l’escola. “Tots els equips han integrat
aquesta metodologia en la seva gestió del dia a dia per fomentar la cohesió i un clima agradable com
a catalitzadors de l’aprenentatge i també la confiança, la motivació i l’autoestima en tots els àmbits de
l’escola”, conclouen.

10
SALESIANS TERRASSA
INAUGURA NOUS TALLERS DE MECÀNICA I ELECTRICITAT
El 31 de gener, coincidint amb la festivitat de Sant
Joan Bosco, es van inaugurar els nous tallers de
mecànica i electricitat de Salesians Terrassa. L’acte
va estar presidit pel titular de l’Obra Salesiana,
Miquel Armengol, que va destacar la voluntat que
aquests tallers siguin “més pràctics per al nou segle,
que tinguin eficàcia pedagògica i serveixin als
joves que s’hi formaran”. El Bisbe de Terrassa, Mn.
Salvador Cristau, va oficiar la benedicció de les noves
instal·lacions i va agrair la tasca de l’equip docent de
Salesians.
A l’acte també hi van assistir altres personalitats
del món educatiu, com la secretària general de la
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell
Ruiz, a més d’escoles salesianes i concertades de la
ciutat.
L’objectiu d’aquestes obres és donar una millor resposta a la demanda de Formació Professional i acollir més
alumnes en aquests Cicles de Grau Mitjà DUAL en particular.
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MARISTES SANTS-LES CORTS
ALUMNES DE BATXILLERAT ESDEVENEN PARLAMENTARIS
EUROPEUS PER UN DIA
El Model de Parlament Europeu, format de debat
en què estudiants de 16 i 17 anys debaten segons
les fórmules emprades al Parlament Europeu, ha
celebrat aquest mes de gener la cinquena edició de
la fase catalano-balear, prèvia a l’estatal. L’impulsor
de la creació d’aquesta fase catalana del certamen
és la Singularity Foundation, en col·laboració amb
Saint Peter’s School i la Universitat Abat Oliba CEU
(UAO).

El 31 de gener serà el dia en què les comissions
exposaran les seves conclusions públicament
davant de la resta d’alumnes participants, que
en aquest cas s’organitzaran en delegacions
territorials, a les quals se’ls assignaran noms de
comarques catalanes i mallorquines. Un cop
exposades les línies generals de la proposta de la
comissió corresponent, les delegacions podran
formular comentaris i al·legacions.
Durant
aquests
debats,
els
estudiants
desenvoluparan i demostraran el seu grau de
comprensió del funcionament de les institucions
de la UE, dels temes proposats per debatre i les
seves habilitats per exposar i defensar els seus
punts de vista. Els alumnes més destacats seran
seleccionats per participar en la Sessió Estatal del
Model de Parlament Europeu.

El Model de Parlament Europeu, iniciativa creada
per la Fundación San Patricio, vol apropar els valors
que defineixen el projecte de la Unió Europea,
així com el coneixement de les seves institucions.
Amb aquest objectiu, es replica el procediment de
discussió emprat pels parlamentaris, definits per la
co-decisió entre Parlament i Comissió, per arribar
a resolucions que afecten temes genuïnament
comunitaris.
Així, els estudiants s’agrupen inicialment en quatre
comissions, corresponents a un dels següents
temes: el desafiament dels fluxos migratoris; la
jornada laboral de 32 hores; la desinformació
com a atac a la democràcia i el nou Bauhaus
europeu (Comissió de Drets Humans, d’Ocupació
i Assumptes Socials, de Llibertats Civils, Justícia i
Assumptes d’Interior i de Desenvolupament.
El treball de les comissions es realitzarà durant els
dies 29 i 30 de gener.
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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!

