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V I D A ESCOLES
UNA ESCOLA HA DE SER UN LLOC PER A TOTS ELS INFANTS,
NO BASADA EN LA IDEA QUE TOTS SÓN IGUALS, SINÓ QUE
TOTS SÓN DIFERENTS
Loris Magaluzzi
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ESCOLA TABOR
CONVERSA AMB JORDI GÓMEZ REPRESENTANT DELS
JOVES AL CNIAC – “VOLEM QUE SE’NS FACI CAS”
Jordi Gómez (Santa Perpètua de Mogoda, 2006)
representa els joves perpetuencs al CNIAC
(Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència
de Catalunya). L’escola Tabor conversa amb ell per
saber què és aquesta entitat i què pot representar
per al jovent de la seva població.
Què és això del CNIAC?
És un consell que acull infants i joves dels 8 als 17
anys, escollits entre els diferents membres de cada
consell municipal.
Des de quan en formes part?
Des del 2018, quan feia 6è de Primària.
Com hi vas anar a parar? Com va ser la teva
integració en aquesta entitat?
Jo ja formava part del Consell d’Infants Municipal
de Santa Perpètua de Mogoda i en aquell moment
una exalumna de l’escola Tabor, la Laia Villagrasa,
deixava el seu lloc al CNIAC i la Jara (de l’Institut
Estela Ibèrica) i jo vam ser escollits.
Què et suposa a nivell de trobades aquesta
implicació?
Cada dos mesos fem una trobada de tots els vocals.
Quines tasques dueu a terme?
Tots els vocals estem integrats en una de les quatre
comissions. Jo estic a la de comunicació externa, on
redactem notes de premsa, mantenim els comptes
a les xarxes socials i fem publicacions. A més a més
formo part del grup de treball del Manifest anual.
I també soc membre de la Comissió permanent,
on prenem les decisions més urgents entre
assemblees i dinamitzem les trobades de totes les
comissions i grups de treball; aquestes són un cop
al mes. Ara són trobades telemàtiques, però volem
reprendre les trobades presencials.
Quins reptes creus que teniu els joves en aquest
sentit?
Volem que se’ns faci cas. Tenim pendent trobades
amb el Departament d’Educació, però no acaben
de trobar la data ni l’oportunitat. Hi ha gent que
creu que un alumne de 1r o 2n d’ESO no té criteri,
i sí que en té. I si no el té bé que se’l pot ajudar a
tenir-lo.

Com pot afectar la vostra feina als joves
perpetuencs?
A través del Consell d’Infants Municipal podem fer
sentir la nostra veu. I amb el nou Consell Municipal
d’Adolescents (CMA) encara es pot fer més.
Què ha suposat per a tu personalment implicarte en aquest procés?
He après molt, he après a dirigir un grup. He fet
molts amics. He après a manifestar les meves idees
de manera correcta i, sobretot, com funciona i com
no funciona l’administració. Se suposava que el
Departament d’Educació ens havia de consultar i
encara és hora que ho faci… des de 2014.
Què creus que poden aportar els teus companys
i companyes a la tasca del CNIAC?
Els seus dubtes i idees sobre l’educació. I s’ha de fer
ara, perquè si no et fas gran i ja no t’importa tant.
La teva estada al CNIAC creus que et farà
participar més activament en la vida pública en
els propers anys?
Ara estic posat en la creació del CMA i m’agradaria
seguir-hi vinculat fins als 18 anys. De moment no
em plantejo més participació més enllà d’aquesta
entitat.
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LA SALLE MONTCADA
SARA BARRAGÁN GUANYA UN DELS PREMIS DE RECERCA JOVE 2021
L’exalumna de Batxillerat de La Salle Montcada
ha resultat premiada pel treball que va fer el curs
passat sobre l’autoestima en els adolescents i la seva
incidència en el desenvolupament acadèmic.
Sara Barragán, alumna de 2n de Batxillerat de La Salle
Montcada del curs passat, ha guanyat un dels Premis
de Recerca Jove (PRJ) per fomentar l’esperit científic
del jovent que convoca cada any el Departament de
Recerca i Universitats de la Generalitat. El treball de
recerca amb el que ha guanyat porta per títol ‘Anàlisi de
l’autoestima en els adolescents i la seva incidència
en el desenvolupament acadèmic’ i pertany a
l’àmbit de les Humanitats i a l’àrea de coneixement de
Psicologia. El premi està dotat amb 850 euros i es farà
un acte pendent de fixar pel Departament.
Aquesta és la quarta vegada en la història del certamen
que resulta premiat un alumne de batxillerat de La
Salle Montcada.
L’autora del treball premiat ha entrevistat una mostra de 430 adolescents, amb edats compreses
entre els 11 i els 18 anys, dels dos gèneres i diferents cursos de secundària. Els resultats obtinguts
apunten que hi ha relació entre l’autoestima dels adolescents i les diferents variables biogràfiques
i acadèmiques, entre ells el gènere, curs, modalitat de batxillerat, mitjana de qualificacions, fer
educació emocional o no, etc.

SAGRADA FAMÍLIA DE STA. PERPÈTUA DE MOGODA
PROJECTE GAUDÍ
Els alumnes de P5 del Sagrada Família de Santa Perpètua
han treballat en un projecte relacionat amb Gaudí que
els ha permès de conèixer l’obra del nostre arquitecte
més universal. Així, entre d’altres característiques,
han descobert la presència de la natura a les seves
construccions o l’ús del trencadís.
Amb els coneixements adquirits han estat capaços de
convertir el seu passadís en un carrer on hi conviuen
obres emblemàtiques del genial arquitecte, com la
Pedrera, la casa Batlló, la Sagrada Família i el Parc Güell.
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ESCOLA PIA DE TERRASSA
ESCOLA PIONERA EN LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA KIVA
Actualment, hi ha 17 escoles a Catalunya que
estan treballant amb KiVa, un prestigiós programa
contra l’assetjament escolar desenvolupat pel
Ministeri d’Educació de Finlàndia, amb una
eficàcia provada a través de rigurosos estudis
científics. El programa, implantat al 90% de les
escoles finlandeses, s’ha estès per tot el món per
la seva alta efectivitat.
L’Escola Pia de Terrassa és un dels centres pioners
on ja s’està treballant, des d’aquest curs, amb
aquest programa.
“Amb Kiva es treballa la prevenció de
l’assetjament dins i fora les aules. És un programa
global i transversal que crea consciència a tota
la comunitat; alumnes, mestres i famílies”,
assenyala el Director de l’Escola Pia de Terrassa,
Carles Cereceda.
Aquest programa va néixer el 2006 quan el
Ministeri d’Educació finlandès, preocupat per
l’augment de casos d’assetjament escolar, va
encarregar a un equip expert en psicologia infantil
i assetjament un programa específic per prevenir i
eliminar aquesta xacra de les seves aules.

Segons Raquel Pator, responsable de KiVa a
Macmillan Education Iberia, empresa que ho
distribueix a Espnaya, “la implantació de KiVa
a l’escola redueix de manera molt significativa
l’aparició de casos d’assetjament, ja que treballa
específicament en la prevenció”. Una afirmació
basada en estudis controlats amb més de 30.000
alumnes. Els efectes positius del programa
també comporta una millora de la convivència
al centre, una major motivació de l’alumnat i
millors resultats acadèmics. Un fet que constata
Cereceda “aquest programa ofereix formació
a les famílies, a tot el personal que treballa a
l’escola i a tots i totes les alumnes. Posa l’accent
en l’aprenentatge empàtic i respectuós”. L’alumne
de 6è de primària de l’Escola Pia Terrassa, Roger
Martin, explica “hem fet molts tallers i dinàmiques
de grup Kiva on aprenem a tractar-nos bé i a
respectar-nos.”
KiVa és l’acrònim de dues paraules finlandeses
“kiusamista vastan”, que signifiquen “contra
l’assetjament escolar”. També vol dir “guai”,
agradable, amable, i per això les escoles Kiva són
escoles amables, escoles “guais”.
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ESCOLA TABOR
CELEBRACIÓ DEL DIA PI
Dilluns 14 de març. Aquest dia, en atenció a la
manera de datar de la cultura anglesa, és 3/14. O
sigui les primeres xifres d’aquest nombre irracional
tan present en les nostres vides (concretament en
els nostres càlculs).

El Dia Pi és una celebració exclusiva de l’etapa
d’Educació Secundària Obligatòria a l’Escola Tabor.
La pluja va fer alterar el format de la festa. Tot i
això, el professor de ciències de Secundària, Edgar
Cepeda, va adreçar un breu parlament a cada
una de les classes remarcant la importància del
coneixement científic en les nostres vides molt
més enllà de les nostres aules.
I com cada any es van lliurar els premis Pi, els
premis que reconeixen els alumnes amb millors
resultats en les àrees matemàtiques, científiques
i tecnològiques. L’alumne Bruno Arderiu va ser el
premiat a la classe Antoni Gaudí (ESO1): l’Helena
Sánchez a la classe Pau Casals (ESO2); el Roger
Rivera a la classe Joan Maragall (ESO3); i l’Aleix
Arenas de la classe Nikola Tesla (ESO4).
Amb aquest guardó l’Escola Tabor vol reconèixer
l’esforç d’aquests alumnes a la recerca de la seva
excel·lència educativa.
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MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
S’ANNEXA A LA XARXA D’ESCOLES ASSOCIADES A LA
UNESCO DE CATALUNYA
La col·laboració, la implicació i el compromís
amb l’entorn, així com l’educació integral de
la persona, la cooperació i la pau, el patrimoni
cultural, la memòria històrica, l’Agenda 2030 i els
ODS són aspectes clau en el projecte educatiu del
Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de
Llobregat.
Això ha facilitat que l’Aula de Teatre i Música
de Sant Feliu de Llobregat hagi ofert al centre
el relleu com a membre de la Xarxa d’Escoles
Associades a la UNESCO de Catalunya (@Xeauc)
a Sant Feliu de Llobregat. L’Aula va ser el segon
centre d’educació no reglada de Catalunya a
incorporar-se a la XEAUC, l’any 2006. Feia temps
que treballaven els objectius de la XEAUC en les
seves activitats d’ensenyament-aprenentatge
educant per la ciutadania mundial i la cultura de la
pau i no-violència, el desenvolupament sostenible,
l’aprenentatge intercultural i patrimoni i, van fer
present, en el seu dia a dia, la commemoració de
dies internacionals com el dia de la pau, del llibre,
de la dona i els drets humans.
Des de l’Aula van sorgir iniciatives ben consolidades
com la celebració del Dia Escolar de la NoViolència i la Pau, del qual se’n va fer ressò tota la
ciutat de Sant Feliu de Llobregat o l’himne oficial
de la pau de les escoles associades a la UNESCO,
la cançó Trista (1994), escrit per la seva directora
Lourdes Borrell (@BorrelSF). D’altres exemples van
ser la consecució del I Premi Linguapax Escoles, el
suport al projecte de desenvolupament a Etiòpia
i la implicació en la divulgació de la història local
amb la participació en els actes del Mil·lenari de la
ciutat l’any 2002.
El Col·legi Mare de Déu de la Mercè treballa des
de fa anys en aquesta línia, tant a l’aula com en
activitats conjuntes destinades a tota la comunitat
educativa. Els valors de la ciutadania global, la
pau, el desenvolupament sostenible centrats en
l’Agenda 2030 i els ODS; l’aprenentatge mitjançant
el patrimoni cultural i immaterial i en col·laboració
amb els seus agents (arxiu comarcal, amics de les
roses, …), la memòria històrica i la commemoració
col·lectiva de diferents dies internacionals.

Per aquest motiu, la van acceptar la proposta
de l’Aula de Música i Teatre de rebre el testimoni
com a representants de Sant Feliu de Llobregat a
la XEUAC. Una oportunitat per aprofundir en els
àmbits de treball d’aquesta xarxa, amb els quals es
troben totalment identificats i, significa un repte
per a continuar avançant en la millora del seu
projecte educatiu. Des del Col·legi Mare de Déu de
la Mercè ho consideren com a la seva contribució
perquè tots els membres de la comunitat
educativa siguin membres actius davant de tantes
problemàtiques i injustícies, com la d’Ucraïna i
d’altres projectes oblidats atès que desitgen fer
possible el que diu la cançó Trista:
«Vull un món de Pau!!
Volem un món millor»
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COL·LEGI SINGUERLIN
VISITA D’ELENA DE DIEGO, GUANYADORA D’UN PREMI ONDAS
Elena de Diego, productora del programa esportiu
Què t’hi jugues!, de ràdio SER Catalunya ha visitat el
Col·legi Singuerlin de Santa Coloma de Gramanet
per explicar de primera mà què és la ràdio, com
funciona i a animar als joves locutors a continuar
treballant per fer realitat els seus somnis.
En l’edició d’enguany dels Premis Ondas, el
programa on treballa l’Elena, va ser premiat
amb el premi Ondas al programa de proximitat.
Des de l’assignatura optativa de ràdio de 2n d’ESO,
intenten retransmetre dos programes setmanals
amb unes seccions fixes on l’alumnat parla de
temes que els hi interessen. Una manera de
donar-los-hi veu i que coneguin i treballin en un
mitjà que, normalment, no tenen a l’abast.
Des de fa unes setmanes, el Col·legi Singuerlin
s’ha posat en contacte amb diferents mitjans i
periodistes per tal d’entrevistar-los i conèixer el
seu punt de vista, dels mitjans de comunicació
en general i de la ràdio en particular. La primera
professional que va acceptar la invitació ha sigut
Elena de Diego, productora del programa Què t’hi
jugues!, de ràdio SER Catalunya. L’Elena ha visitat
el col·legi i molt amablement ha contestat a totes

les preguntes que els alumnes han fet en antena i
fora d’antena, gaudint d’una estona amb una gran
professional, propera, alegre i molt agradable,
que ha fet passar una estona inoblidable a tot
l’alumnat.
Des de l’escola agraeixen la col·laboració i les
facilitats que l’Elena els hi ha donat en tot moment
per fer possible aquesta trobada.
Es pot escolar el programa realitzat amb l’Elena de
Diego al canal d’Ivoox de l’escola.

SAGRADA FAMÍLIA DE STA. PERPÈTUA DE MOGODA
SOLIDARITAT AMB EL POBLE UCRAÏNES
Dimarts 22 de març al Col·legi Sagrada Família Santa Perpètua es van celebrar diferents actes per
recaptar diners per al poble ucraïnès, que a hores d’ara està patint la injustícia de la guerra.
Al matí es va organitzar una xocolatada solidària,
amb un donatiu mínim de 2 euros, que va
comptar amb la participació de tota la comunitat
educativa. L’organització va anar a càrrec del
professorat, el personal del menjador i els alumnes
de serveis socials de 3r d’ESO, amb la col·laboració
desinteressada de Comescol, Macro i Disterri. En
total es van recaptar 2.338 euros.
A la tarda va tenir lloc un acte interconfessional
a la capella del centre, amb cançons i lectures
relacionades amb la pau, on tothom podia fer
una aportació voluntària per ajudar a pal·liar el
patiment de les víctimes de la guerra.
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ESCOLA TABOR
HA MUNTAT UN BON CACAU!
Com en anteriors edicions, l’AMPA de l’Escola
Tabor se suma a la lluita contra el càncer infantil
amb una xocolatada solidària. El passat divendres
25 de març el pati esportiu de l’Escola Tabor en va
ser l’escenari.
Un any més, després del parèntesi obligat per
la pandèmia, l’AMPA de l’escola va preparar una
Xocolatada Solidària per la investigació del càncer
infantil que porta a terme l’Hospital Sant Joan de
Déu.
Enguany la proposta va ser diferent degut a la
situació sanitària i van oferir berenar envasat i
batuts de xocolata que es van poder adquirir al
pati de l’escola. En total es van recaptar 432,84
euros.

ESCOLA JOAN XXIII DE TARRAGONA
CELEBRA LA IIª EDICIÓ DEL PROXPERIENCE DAY ’22: UNA
JORNADA DIRIGIDA A LA DIVULGACIÓ DE LA FP DUAL
L’Escola Joan XXIII-Esit FP va desenvolupar el
passat dia 21 de març el seu “ProXperience Day”.
Una jornada dirigida a la divulgació de la FP Dual
en la qual van participar una trentena d’empreses
col·laboradores amb aquest centre, des de Pimes
a multinacionals, i més de 150 alumnes de les
diferents especialitats formatives d’aquesta escola.
El ProXperience Day respon a la demanda de les
empreses de conèixer de primera mà el perfil
d’alumnes que participen en els programes de
formació professional dual. També permet a
aquests alumnes a conèixer en profunditat a les
entitats col·laboradores que ofereixen posicions de
FP Dual a estudiants.
La formació dual és una modalitat de formació
en alternança. Els alumnes de cicles formatius de
l’Escola Joan XXIII-Esit FP realitzen un primer curs
intensiu per a obtenir una base teoricopràctica.
Després de superar una sèrie de criteris acadèmics
i comportamentals, cada alumne accedeix a una
empresa de les quals col·laboren amb aquest
centre i realitzen una estada d’un any de durada,
aproximadament. Aquesta estada intensiva

en l’empresa de 1000 hores, permet a l’alumne
aconseguir un major aprenentatge, una major
implicació i fins i tot una oportunitat laboral de
cara al futur. Pel que fa a l’empresa, la formació
professional dual està permetent conèixer perfils
professionals en estades prolongades que els
faciliten la contractació de noves generacions de
professionals. Fruit de tot això, la inserció laboral en
l’àmbit de la formació professional està aportant
uns ràtios de contractació molt elevats després de
les esmentades estades.
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SAGRADA FAMÍLIA DE STA. PERPÈTUA DE MOGODA
JORNADES D’ANIMACIÓ
El Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua ha
organitzat unes Jornades d’animació a la lectura
adreçades a l’alumnat de primària. Hi participen els
autors de les obres que han llegit els nens i nenes
a classe, amb la intenció de fomentar el gust per la
lectura i propiciar el diàleg entre els escriptors i els
joves lectors.
Entre d’altres, passaran per les aules del col·legi
autors com Ramon Alcántara (El secret de l’Òscar)
o Lola Casas (La Palma, una bruixa escabellada).
El lema de les jornades, que tindran
lloc durant els mesos de març i abril, és
#elmillorinfluenceresunbonllibre.

ESCOLA PIA D’IGUALADA
HOMENATGE DELS ALUMNES DE 1R DE BATXILLERAT A ANTONI DALMAU
de Santa Maria del Camí. A causa d’aquests fets,
se li va retirar el passaport durant uns anys, es
van realitzar diverses detencions i es van imposar
sancions.
L’Antoni ens va transmetre missatges molt clars:
ser lluitadors i reivindicatius per aconseguir el que
es vol, defensar la llengua i cultura catalanes, i no
ser conformistes i anar sempre més enllà.

(Alumnes 1r de Batxillerat – Escola Pia Igualada)
El vint-i-u d’abril de l’any passat, fa poc menys
d’un any, vam tenir l’oportunitat de conèixer
l’Antoni Dalmau, polític i escriptor igualadí. Com
a estudiants de quart d’ESO, que començàvem
un Itinerari d’Aprenentatge sobre el franquisme i
la transició, vam assistir a la seva xerrada sobre la
importància de la política durant la transició. Ens
va explicar, en primera persona, com va viure en
temps de dictadura i, especialment, com va viure
el pas cap a la democràcia.
Recordem que ens va explicar mil aventures, entre
les quals cal destacar la vaga de fam, la marxa de
la llibertat per Igualada i el tancament a l’església

A nosaltres, el que ens arribà va ser tot el que ell
havia viscut, amb una força i energia especial, la
qual realment ens va fer entendre la situació que
es va viure en aquell moment.
Home de valors, que va impartir classes de català
en la clandestinitat i altres accions per mantenir
el català viu; entre d’altres, fou el fundador de la
Revista d’Igualada, el president de la diputació
de Barcelona, i des de ben petit, lluitador i
revolucionari , defensor de la democràcia i del
poble català.
Recordarem el dia cinc de gener de 2022 com un
dia que un home valent i inspirador va marxar
deixant una gran empremta a Catalunya i a
nosaltres, uns joves que just iniciàvem un Itinerari
d’ Aprenentatge que ens acostava a un moment
històric.
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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!

