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El passat mes de gener, l’Associació Nacional 
de Seguretat Infantil va visitar i auditar La Salle 
Bonanova i després d’un rigorós examen, se’ls 
ha concedit la Màxima Certificació en Seguretat 
Infantil: el Certificat S+.

Què implica aquest certificat?

La implicació real del centre educatiu amb la 
prevenció i la seguretat infantil creant espais 
segurs i lliures, on els infants puguin créixer i 
adquirir noves habilitats i aprenentatges sense 
riscos, evitant la sobreprotecció i la cultura del 
“no”, deixant que elles i ells mateixos puguin 
gaudir i viure l’espai educatiu amb llibertat i amb 
seguretat.

El CERTIFICAT S+ de seguretat infantil és la màxima 
distinció internacional per a centres infantils, 
col·legis, escoles infantils, etc. Té una validesa de 
quatre anys de manera que els col·legis es vagin 
actualitzant conforme la normativa per tal de 
poder mantenir la seva certificació.

A tota Espanya, només 37 col·legis han obtingut 
aquest certificat i a Catalunya hi ha 6.

Què avalua l’auditoria per obtenir aquest 
certificat?

LA SALLE BONANOVA
ACONSEGUEIX LA MÀXIMA CERTIFICACIÓ EN SEGURETAT INFANTIL

Els riscos potencials de cadascun dels espais de 
l’escola:

• Les portes de les aules

• El tipus de paviments de les aules

• Els cantos de les taules

• El tipus de finestres

• Els tipus d’endolls

• Accessos a l’escola

• Protocols d’emergència

• Zones de pas

• Zona de menjador

• Si hi ha aules específiques per a desenvolupar 
la psicomotricitat dels infants

• Si hi ha aules específiques per al descans

I molts altres aspectes que l’auditoria recull en un 
complet informe, el qual inclou també propostes 
de millora i de manteniment.

Des del centre estan molt contents de ser una 
escola amb aquesta certificació i poder oferir als 
infants espais de qualitat on créixer i aprendre 
amb seguretat i benestar.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODkwNTA5NzExODg3ODMzNzkzJmM9ejJpMiZlPTAmYj05MTY1MTI0OTQmZD1hMnY4cTBr.VV2VrG-MQTTl5BP7pzlB4daPcBJC_lsoEp0L4Ijr2hM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODkwNTA5NzExODg3ODMzNzkzJmM9ejJpMiZlPTAmYj05MTY1MTI0OTQmZD1hMnY4cTBr.VV2VrG-MQTTl5BP7pzlB4daPcBJC_lsoEp0L4Ijr2hM
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COL·LEGI SANT RAFAEL DE LA SELVA DEL CAMP
VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES CONCERTATS 

DE CATALUNYA
El passat dimecres dia 16 de febrer el col·legi 
Sant Rafael de la Selva del Camp va rebre la visita 
del director general de Centres Concertats de 
Catalunya, el Sr. Ramon Montes, el director dels 
Serveis Territorials, el Sr. Joan Manel Audi, diferents 
tècnics del Departament, la regidora d’educació 
de l’Ajuntament de La Selva i la representant de la 
titularitat del centre.

Van visitar les diferents instal·lacions del centre 
i van poder conèixer el seu entorn, el tercer 
educador que té l’escola, i van explicar els nous 
projectes que portarà a terme l’escola en aquest 
curs, com ara: Coneixem el nostre patrimoni, on els 
alumnes prendran consciència de l’edifici on estudien i valoraran que és un edifici del S. XVII considerat 
un Bé Cultural d’Interès Local; i el pas d’escola verda a escola ecològica.

Durant la visita van valorar molt positivament el projecte educatiu d’innovació a l’escola posant en 
pràctica la inclusió en la innovació.

Aquí podeu veure la notícia recollida per la televisió local Canal Camp Notícies.

“Fora mascareta i el virus a fer punyetes” Amb 
aquesta contundent afirmació acabava el judici 
del Carnestoltes de l’Escola Tabor. Després d’un 
any sense rua, el divendres 25 de febrer els alumnes 
de l’escola han omplert els carrers amb les seves 
disfresses, les seves comparses i la seva música.

Una de les festes més esperades i reeixides del 
calendari escolar és la festa de Carnaval, la festa de 
les disfresses, dels judicis i de la rua. Ja feia molts 

ESCOLA TABOR
“FORA MASCARETA I EL VIRUS A FER PUNYETES” CARNESTOLTES

dies que els alumnes d’Educació Infantil i Primària 
estaven preparant les seves disfresses amb la 
col·laboració dels alumnes de 4t d’ESO en el marc 
del seu Servei Comunitari.

I per fi va arribar el dia. Al migdia tots els alumnes 
es van reunir al pati de l’escola per assistir a la 
presentació dels Reis Carnestoltes i acceptar la 
seva invitació a participar en la rua de la tarda. 

Les comparses han sortit a fer una passejada a 
partir de quarts de quatre de la tarda en el seu 
recorregut habitual fins a la Plaça de l’Església 
i tornant tot omplint la Rambla. Els pintors, les 
paletes i l’homenatge a Joan Miró dels d’Educació 
Infantil; els aliments, el cinema, la fotografia, la 
pintura i la música dels de Primària; i la xaranga de 
sisè. Acompanyats de ben a prop de les famílies, 
de mares, pares, àvies, tietes, amics i coneguts, han 
omplert els carrers i han tornat a “respirar” una 
mica com fa un parell d’anys, i amb la col·laboració 
habitual de la Policia local que ha anat tallant i 
obrint carrers per garantir el recorregut, i dels 
alumnes de 4t d’ESO que han fet el servei d’ordre.

https://canalcamp.alacarta.cat/canal-camp-noticies/capitol/el-director-general-de-centres-concertats-s-interessa-pel-projecte-educatiu-del-col-legi-sant-rafael
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El passat dijous va acabar la instal·lació d’un nou 
element del Pati dels Petits a l’Escola Tabor: La 
Cabanyeta.

L’Escola renova els seus espais. I l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes cada curs col·labora 
en aquest procés, de vegades amb dotacions 
de material per a les aules i de vegades amb el 
finançament d’elements del pati. I aquest ha estat 
el cas de La Cabanyeta.

Un espai que recrea una cabanya de muntanya i 
en què els més petits de l’escola poden fer allò que 
més els agrada, que és recrear escenes de la vida 
quotidiana dels “grans”.

A l’Escola Tabor es duu a terme l’activitat docent 
orientada als alumnes i la despleguen a través 
dels set eixos que articulen el seu Projecte 
Educatiu: excel·lència educativa, valors, proximitat, 
tecnologia, idiomes, territori i serveis.

ESCOLA TABOR
L’AMPA REGALA LA CABANYETA

http://www.camposestela.com
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Totes les direccions dels 240 centres eTwinning 
d’Espanya van estar convocades a assistir a la 
Conferència durant els dies 24 i 25 de febrer.

L’esdeveniment va consistir en diverses ponències, 
tallers i taules rodones amb l’objectiu de tractar 
temàtiques pedagògiques innovadores com per 
exemple el fet que els centres eTwinning són 
impulsors de la transformació educativa; els equips 
docents són eficaços en el model de lideratge 
compartit; la idea dels  alumnes com a agents de 
canvi, el treball cooperatiu i en equip i les sinergies 
entre centres eTwinning.

Van assistir a la Conferència la Montse Mollet, 
directora del Col·legi Sant Josep, i la Irene Vall, 
directora d’Escola Diocesana de Navàs. Ambdues 
escoles són reconegudes amb segells de qualitat 
nacionals i europeus, i diversos premis Nacionals i 
Internacionals. També hi va assistir la Fina Vendrell, 
titular, com a ambaixadora eTwinning i ponent en 
un dels tallers de la Conferència.

COL·LEGI SANT JOSEP I EDN
”I CONFERENCIA NACIONAL DE CENTROS ETWINNING” A 
MADRID 

Els centres eTwinning, actualment estan 
considerats com models educatius i 
d’internacionalització a Europa perquè formar 
part de la plataforma educativa més potent a 
nivell europeu permet eixamplar cultures, millorar 
les competències per a la vida i enfortir els vincles 
d’identitat europea.

La llengua anglesa, entre altres 28 llengües 
esdevenen el vehicle de cohesió entre els diferents 
pobles i ciutats d’Europa. Amb eTwinning 

projectem el nostre poble de Navàs, la nostra 
cultura i fem possible que ens visitin i visitem 
escoles d’arreu d’Europa: França, Itàlia, Finlàndia, 
Alemanya, Romania, Polònia… i també Ucraïna, 
país al qual enviem una abraçada molt forta i tot 
el nostre suport en aquests moments tan durs.

És important destacar el fet que les dues escoles 
concertades de Navàs gaudeixin d’aquest 
reconeixement internacional des de la primera 
convocatòria del 2018 i hagin estat reconegudes 
pel seu bon model educatiu a nivell europeu.
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El Patronat de la Fundació Champagnat, Fundació Anna 
Ravell i Fundació Escó ha nomenat, amb data del 24 de 
febrer del 2022, la senyora Loreto Rubio Odériz directora 
general de les tres Fundacions, una responsabilitat que 
assumirà a partir del dia 1 de març de 2022.

Loreto Rubio aportarà la seva experiència en el món 
empresarial i en el lideratge d’equips i estratègies 
que contribueixen a la transformació col·laborativa. És 
doctora en gestió i té formació en direcció i administració 
pública. El Patronat ha valorat el seu coneixement del 
món educatiu i de l’administració educativa, i la seva 
experiència en la direcció, la governança i la renovació 
d’organitzacions i entitats com la nostra. D’altra banda, 
ha considerat com a trets positius coincidir en els valors 
que ens són propis, com posar la persona al centre 
del projecte, el treball en equip, l’escolta, el rigor, la 

FUNDACIÓ CHAMPAGNAT – MARISTES CATALUNYA
RELLEU A LA DIRECCIÓ

professionalitat i la feina ben feta, la sensibilitat pels més vulnerables, i la inspiració cristiana.

La Fundació Champagnat agraeix al senyor Llorenç Claramunt Goya, director general des del curs 2010- 2011, 
la tasca que ha desenvolupat al capdavant de les Fundacions maristes durant aquest llarg període, de manera 
professional, entusiasta, propera, fent equip i amb un gran compromís amb la missió marista.

https://www.maristes.cat/noticies/illusio-seguir-construint
https://www.maristes.cat/noticies/gracies-tot
http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
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Els dies 1 i 2 d’abril tindran lloc les Jornades +ART 
a la Nau Bostik de Barcelona, en el marc de 
l’esdeveniment +ART a les escoles, impulsat per les 
escoles FEDAC. Les Jornades +ART seran dos dies 
d’intercanvi d’experiències entre professionals del 
món de l’educació i del sector cultural per reclamar 
la presència de les disciplines artístiques en el 
sistema educatiu. A l’esdeveniment, s’hi poden 
inscriure docents de qualsevol centre educatiu 
així com persones interessades.

Entre els ponents, destaquen experts d’institucions 
de l’àmbit cultural i educatiu, com el Gran Teatre 
del Liceu, el MACBA o la Universitat de Girona. 
També hi intervindran l’artista Siro López i el 
mestre especialista d’educació artística Dimas 
Fàbregas, entre d’altres ponents.

FEDAC 
JORNADES +ART DE LES ESCOLES FEDAC A LA NAU BOSTIK

Les Jornades +ART suposen la cloenda de l’estada 
a la Nau Bostik de l’esdeveniment +ART a les 
escoles. Des del 28 de febrer i fins al 2 d’abril, 
alumnes d’escoles i centres educatius de tot 
Catalunya, així com persones interessades, visiten 
aquesta antiga fàbrica del barri de La Sagrera per 
gaudir de l’experiència artística i humana +ART a 
les escoles.

A la Nau Bostik es pot veure la gran exposició 
retrospectiva INFÀNCIA DONA VELLESA de l’artista 
polifacètic Siro López. Són prop de quaranta obres 

que posen el focus en els Drets Humans i en 
la situació de vulnerabilitat que viuen infants, 
dones i gent gran de tot el món.

A la Nau Bostik també s’exposen les obres d’art 
creades per l’alumnat de les escoles FEDAC, una 
en representació de cada centre. Prenent com 
a referència artística el treball i les temàtiques 
de Siro López, els alumnes han creat les seves 
pròpies expressions artístiques i, a través de 
diversos processos participatius, han elaborat o 
triat una obra per ser exposada en aquest espai de 
Barcelona.

Un dels objectius del projecte és, precisament, 
despertar i desenvolupar el sentit crític dels 
infants i els joves a partir de les impressions i la 
incomoditat que l’art sovint ens provoca.

De fet, el projecte +ART a les escoles, es proposa 
també reflexionar sobre la situació dels llenguatges 
artístics en el sistema educatiu i la necessitat 
d’incrementar-ne la presència per esdevenir 
l’eix vertebrador d’una educació profundament 
humanista.

Podeu consultar la programació completa de les 
Jornades d’ART a la web de mesartalesescoles.cat.

https://www.mesartalesescoles.cat/jornades-dart/
https://www.mesartalesescoles.cat/
https://escoles.fedac.cat/
https://www.mesartalesescoles.cat/exposicio/
https://escoles.fedac.cat/
https://www.mesartalesescoles.cat/jornades-dart/
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Dimarts 22 de febrer, els alumnes de cinquè de l’escola 
Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda van tenir 
l’oportunitat de conèixer de prop les danses i la música 
tradicional d’Escòcia, a càrrec d’un expert local en aquella 
cultura com és en David Vivanco.

Una activitat per experimentar un tast de la cultura 
escocesa aprenent “Ceilidh” balls de grup i cançons 
populars. Escoltar i respondre històries i l’humor, 
relacionats amb la història i Escòcia contemporània.

Des de l’assignatura de llengua anglesa volen mostrar 
a l’alumnat la diversitat cultural que ofereixen els països 
anglòfons.

SAGRADA FAMÍLIA DE SANTA PERPÈTUA 
SCOTTISH DANCING & SONGS

“Una proposta per mirar-se educativament els adolescents 
com a personatges que experimenten, assagen per ser, volen 
ser feliços i aspiren a tenir unes altres relacions amb els seus 
adults, que mai els consideren prou madurs.”

Aquesta és la proposta que ofereix en Jaume Funes en el 
segon seminari web que aquest curs organitza la Fundació 
Educativa Cor de Maria el proper 23 de març. L’objectiu és que 
aquest expert faci arribar la seva mirada i les seves reflexions 
sobre els i les adolescents com a protagonistes d’un moment 
vital que desvetlla tant interès, com preocupació en els adults.

Amb un discurs positiu, motivador i constructiu, en Jaume 
Funes podrà desvetllar molts dels interrogants que ens 
plantegem, tant si som mares o pares d’adolescents com 
si encara els nostres fills/es no han arribat a aquesta etapa. 
Alhora, la reflexió sobre temes com l’aprenentatge permanent 
individual i col·lectiu, la vida orientada al canvi i el paper i la 
importància de la comunitat en aquest camí, la convivència, 
les emocions… de ben segur resultaran d’interès per a tothom.

FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
XERRADA VIRTUAL D’EN JAUME FUNES “EDUCAR ELS NOIS I 
NOIES ADOLESCENTS A CASA I A L’ESCOLA”

La Fundació Educativa Cor de Maria, us convida a escoltar aquesta xerrada que ens ajudarà a què, des de 
la comprensió, estiguem en millors condicions com a pares i educadors per acompanyar els nostres fills i 
filles en aquesta etapa crucial del seu desenvolupament.

Podeu participar en aquest webinar gratuït clicant aquest enllaç o través de les xarxes socials de la 
Fundació Educativa Cor de Maria.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEzYTFjNWQtYTNjNy00ZjllLWFlYjUtZjNlYzc2MzAyYTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4e6a8ae-f94e-4b67-9d25-861a85bac624%22%2c%22Oid%22%3a%22818120de-2a5e-4a47-87c4-23e4d5bb5348%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


10

VEDRUNA ÀNGELS
LA FESTA DE LA TERRA, LA FESTA DE L’ESCOLA
Imagineu un febrer assolellat a la plaça dels Àngels 
de Barcelona, amb la llum reflectint-se a les parets 
blanques del MACBA i un munt de veïns, turistes i 
passejants omplint-la de vida i de soroll. Imagineu 
una discreta masia en un racó de la plaça, darrera la 
qual s’amaga un pati amb moreres, llimoner, olivera 
i taronger des d’on una observació atenta podrà 
descobrir les rialles de la canalla que juga i aprèn 
en una escola petita i familiar al bell mig del barri 
del Raval. Imagineu ara que aquesta escola amb 
tots els seus infants, tots, dels 3 als 16 anys, decideix 
parar el ritme habitual de les classes per dedicar 
una setmana sencera a respondre tots plegats una 
mateixa pregunta que els inquieta. Doncs això és 
exactament el que succeeix cada febrer des de fa 
vint-i-un anys a l’escola Vedruna Àngels.

La Festa de la Terra a l’escola Vedruna Àngels és, 
en realitat, moltes festes alhora. En primer lloc, és 
la festa del medi ambient, de la reivindicació i de la 
formació de l’esperit crític. Una festa liderada per la 
Comissió de Medi Ambient, la qual està integrada 
per docents i alumnat, que cada any planteja una 
pregunta general relacionada amb la millora de les 
condicions de vida al planeta Terra. 

D’una banda, és la festa de la convivència. Sortint 
de la lògica del grups-classe estable, es procura 
barrejar l’alumnat en grups intergeneracionals. 
Fins i tot amb les restriccions dels darrers dos 
cursos, han aprofitat les eines digitals per no perdre 
aquest esperit i dissenyar propostes que involucrin 
alumnat de diferents cursos alhora. També és la 
festa de les famílies, una oportunitat per tal que, 
més que mai, tota la comunitat educativa pugui ser 
part del projecte, en què l’escola obre la porta a les 
mares i pares i per convertir-les en les destinatàries 
principals en un últim dia festiu que recull tota la 
feina de la setmana.

D’altra banda, és l’oportunitat perfecta per posar 
en pràctica les eines d’innovació pedagògica que 
curs rere curs aprenen com a membres de la Xarxa 
de Competències Bàsiques del Departament. 
Unes eines que han anat esdevenint part essencial 
del projecte educatiu de l’escola, però que vam 
començar a posar en pràctica en aquesta setmana 
tan màgica. Així, globalitzar les matèries entorn 
a una pregunta i producte final és l’essència dels 
projectes que es plantegen. A més, es treballa en 
grups cooperatius de treball, donant importància 

als rols i l’autoregulació. Cada any han ampliat els 
horitzons de la proposta, i han anat desenvolupant 
avaluacions formatives a través de rúbriques, 
coavaluacions, autoavaluacions i carpetes 
d’aprenentatge. Aquesta setmana per l’escola 
Vedruna és, per tant, una festa pedagògica en tota 
regla en què gaudim i aprenem a parts iguals.

Aquest curs la comissió va llançar una pregunta 
que amaga un gran repte pràctic: Com podem 
millorar la gestió dels residus a l’escola? A partir 
d’aquí, cada grup va investigar, preguntar, indagar, 
plantejar solucions i les va portar a terme. Va ser 
un moment de mirar l’escola amb ulls crítics i de 
reconèixer allò que podien fer millor. 

D’aquest manera, infantil va crear jocs reutilitzant 
el plàstic, cicle inicial va aprendre a fabricar paper 
reciclat, cicle mitjà va fer propostes per donar 
una segona vida als mobles vells de l’escola, cicle 
superior va analitzar la quantitat i el tipus de plàstic 
que es llencen i va impulsar una millor estratègia 
de reducció d’aquest component, el primer cicle 
de l’ESO va investigar com reduir el consum 
energètic escolar i el cicle superior de secundària 
va promoure la reparació i reducció d’uns aparells 
electrònics, sobretot els mòbils, que cada cop 
causen més problemes tant en la seva fabricació 
com amb els seus residus.

Una setmana intensa de treball i esforç que és 
l’orgull de l’escola Vedruna. Una setmana en què 
els valors, la metodologia i el contingut van en la 
mateixa direcció: aprendre què podem aportar 
nosaltres per fer de la nostra (i única) terra un lloc 
millor.
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Dissabte 5 de març , alumnat de l’ESO del Club 
de programació del Sagrada Família de Santa 
Perpètua va participar a la 7a edició del concurs 
CODE WARS, impulsat per la multinacional 
tecnològica HP. En aquest concurs, organitzat 
virtualment a causa de la situació pandèmica, 
els alumnes han de solucionar al voltant de 30 
problemes utilitzant software de programació. Un 
concurs divertit que ajuda els estudiants a inspirar-
se amb totes les possibilitats que els ofereix el codi.

A més dels continguts curriculars relacionats amb 
la programació, des de fa quatre anys el Sagrada 
Família ofereix una activitat complementària, El 

SAGRADA FAMÍLIA DE SANTA PERPÈTUA 
ALUMNES AL CONCURS DE PROGRAMACIÓ CODE WARS

www.risoiberica.es

Millora la Qualitat Educativa

COMUNICANT
EN COLOR!

Estalvi en el material didàctic al cost 
d’impressió més baix del mercat.€

Impressió eco-sostenible i 
material 100% aprofitable.

L’ús del color optimitza la comprensió dels documents 
fins a un 75%; millora a més la memorització, 
visualització i atenció dels alumnes.

UNA TECNOLOGIA ÚNICA PER A L’ESCOLA INNOVADORA

Aprenent...
sense llibres!

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

Club del Codi, un taller setmanal on alumnes de tota secundària poden endinsar-se en l’univers de 
la programació. La introducció de la programació a les escoles afavoreix el desenvolupament de la 
competència lògico-matemàtica, la capacitat d’anàlisi, la resolució de problemes, el treball en equip i 
la creativitat.

http://www.risoiberica.es
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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
http://www.risoiberica.es
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Seguiu-nos!Els nostres portals:

escolacristiana.org

escolacristiana.org/apecc

ampas.cat

http://www.escolacristiana.org/
http://www.triaescolacristiana.cat/
https://es-es.facebook.com/triaescolacristiana
https://twitter.com/EscolaCristiana
http://escolacristiana.org 
http://escolacristiana.org/apecc 
http://ampas.cat
https://www.instagram.com/triaescolacristiana/
https://www.escolaconcertada.org/

