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CELEBRADA LA 12A EDICIÓ DEL SCHOOL SONG
CONTEST

Guanyadors premi primària: FEDAC Amílcar

Guanyadors premi ESO: La Salle Sant Celoni

Cada any la FECC promou el Projecte Telemàtic
School Song Contest, que té com a objectiu
treballar de forma interactiva i interdisciplinar
activitats relacionades amb les àrees i matèries de
Música, Educació Física, Educació Visual i Plàstica,
Tecnologia i, és clar, Llengua Anglesa. S’adreça
especialment a alumnes dels darrers cursos
d’Educació Primària i d’Educació Secundària
Obligatòria.

Els premis del concurs han estat patrocinats per
BeKith i Cambridge i consistien en:

L’activitat principal del projecte consisteix en la
realització en equip d’un videoclip a partir d’una
composició musical amb lletra en anglès per
penjar-lo al blog del projecte i, en acabat, presentar
la composició -mitjançant una coreografia- en
un concurs presencial amb els altres equips, que
poden ser de la mateixa o d’altres escoles.
Enguany, en la 12a edició han participat més de
800 alumnes dividits en 2 categories: Primària
amb 14 grups participants i secundària amb 22.
El dia 12 de maig es va poder tornar a celebrar el
festival en format presencial a l’escola Mary Ward
de Barcelona, on els grups participants van fer les
seves actuacions.

•

Premi primària patrocinat per Cambridge:
Activitat musical de dues hores on la classe
guanyadora, guiada per un animador nadiu, fa
un recorregut musical per sons i cançons ben
conegudes!

•

Premi secundària patrocinat per Bekith:
Activitat musical de dues hores on la classe
guanyadora, guiada per un animador nadiu,
realitzarà un Song Challenge competint en
grups amb els seus companys.

Felicitem als guanyadors de les dues categories:
•

FEDAC Amílcar (5è primària) – Amílcar music
– This is not our world

•

La Salle Sant Celoni (4t ESO) – La casa de
Joanbap – Let the hope sing

4
ESCOLA PIA BALMES
COMPOSEM: 1A EDICIÓ DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ MÚSICAL
El passat 22 d’abril l’Escola Pia Balmes va viure la 1a
edició de COMPOSEM, el Concurs de composició
musical, on van poder gaudir, amb la presència
de les famílies, d’una mostra del talent que hi ha
a l’escola.
La Sara, la Clara, el Bruno, la Laura, l’Oriol, l’Estela,
la Mariona, el Gerard, l’Eva i la Nina van crear les
composicions guanyadores d’aquesta primera
edició, amb un gran nivell que van deixar
impressionats a tota l’escola. Però totes i tots els
concursants van guanyar, perquè participant en
aquest concurs han alimentat el seu món interior,
com va dir la Carola Ortiz.
Us convidem a veure el LLIBRE COMPOSEM amb
les partitures compostes per les nenes, nens, noies
i nois de primària i secundària musical.

No deixem d’imaginar, d’emocionar-nos, de
somiar i de buscar la nostra pròpia manera
d’expressar-nos amb la música. Llarga vida al
Composem!

FUNDACIÓ COR DE MARIA
APRENEM A DIALOGAR MILLOR AMB ELS NOSTRES FILLS I FILLES
El proppassat 4 de maig les escoles de la Fundació Cor de Maria
van organitzar la 3a xerrada virtual d’aquest curs que tenia com
a objectiu oferir al públic assistent una estona per reflexionar i
trobar les eines més adequades per millorar la comunicació entre
pares i mares i els seus fills/es. Per això, amb la col·laboració de
l’editorial Baula, van comptar amb la Sra. Pilar Muro, llicenciada
i Doctora en Psicologia clínica i de la Salut per la UB, qui amb la
xerrada “Aprenem a dialogar millor amb els nostres fills i filles “
va proporcionar tot un seguit de propostes per, dins del nostre
dia a dia sempre atrafegat, trobar recursos per millorar el diàleg
amb els infants i adolescents.
La Pilar Muro és mare de tres fills de 13, 11 i 8 anys i una apassionada
de la formació que empodera a mares i pares en la seva funció
educadora amb els seus fills/es. És membre també de l’Escola
Ignasiana d’Eneagrama i Cofundadora de Angulo 365, on desenvolupa la seva vocació com a psicòloga i
formadora, treballant per a la transformació educativa. També acompanya i fa formacions a equips educatius
i lidera projectes sobre hàbits saludables.
A través de la seva xerrada, clara i amena, es va reflexionar sobre diferents aspectes de la comunicació: com és
a casa? som model i referents dels nostres infants?... Va parlar de l’escolta activa com a eix fonamental en el
diàleg, de la importància d’allò que diem amb paraules i amb la nostra mirada...
En definitiva, si voleu conèixer millor quins recursos tenim al nostre abast per crear un bon ambient
comunicatiu que ens ajudi a enfortir el vincle emocional amb els infants i adolescents, us convidem a veure
aquest webinar. De ben segur que us serà profitós.
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ESCOLA TABOR
JOCS DE CAR(T)ES, UNA CAPSA AMB MOLTES CARES
Com cada festa de Sant Jordi, l’Escola Tabor ha
presentat la publicació elaborada entre tots els
alumnes i el personal de l’escola.
La festa de Sant Jordi té una especial importància
a l’Escola Tabor. En el Dia del Llibre i de la Rosa
reviuen i actualitzen les seves tradicions i les
transmeten als alumnes en la seva dimensió
universal i particular com a patró de Catalunya.
La publicació d’enguany ha sigut una de les
activitats tradicionals de l’escola. Cada any
elaboren una tasca feta entre tots els qui formen
l’Escola Tabor, des dels alumnes que en fan textos
o dibuixos, als seus docents que els acompanyen
en el procés i el personal de Secretaria que duu a
terme aquella feina menys vistosa (però no menys
important) de quadrar formats, arrodonir dissenys
i preparar tota la logística de la preparació i el
repartiment.
En cursos anteriors han fet des de llibres a
mapes, des de contes a pòsters, des de retallables
a teatres de guinyol. Aquesta vegada han
presentat un joc. Bé, no un, sinó tants com
proposen en les instruccions i tots aquells que
la imaginació pugui desenvolupar. És el “Jocs

de car(t)es”, una col·lecció doble de cares de
personatges de la llegenda de Sant Jordi amb
les que suggereixen diferents possibilitats de joc.
En Guerau, el Drac, la Fiona, el Jordi, el Climent
i fins a vint personatges seran a les mans dels
jugadors. Us animem a jugar i a inventar noves
maneres de treure suc a aquest joc.

MARE DE DÉU DEL CARME DE TARRAGONA
CARMELITES AL I TARRAGONÈS TALKS
Diumenge 8 de maig el col·legi Mare de Déu
del Carme de Tarragona, molt ben representat
per la Naiara Fernández, la Gala Abellán i la

Laura del Peso, alumnes de 1r i 2n ESO, va
participar en el I Tarragonès Talks una posada
en escena del programa TED-Ed Clubs.
Les ponents de l’escola van parlar sobre un tema
del seu interès, tot això en llengua anglesa. La
Naiara amb la ponència “Forgotten womens”,
la Laura amb “Influencers of mythology”
i la Gala que va fer la cloenda de l’acte.
A Carmelites creuen en la importància de
comunicar-se bé en totes les llengües i, l’anglès és
cabdal pel futur en els estudis i el món professional
dels seus alumnes, als que feliciten per aquest
repte assolit “Va ser tot un repte i una excel·lent
experiència! La nostra felicitació a les alumnes i
professors!”
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ARRELS DE BARCELONA
NOU ESPAI DE LA BIBLIOTECA. LLEGIR ÉS SOMIAR AMB
ELS ULLS OBERTS
L’escola Arrels de Barcelona, després de somiar
durant molt de temps en el nou espai de la
“Biblioteca” a l’escola, per fi ho han fet realitat.

La filosofia del seu projecte educatiu és
crear ambients i espais que afavoreixin el
desenvolupament personal dels alumnes i la
seva creativitat, així com despertar l’interès en la
descoberta del món que ens envolta.
Durant aquest temps de renovació de fons
bibliotecari i disseny del nou espai, han comptat
amb la col·laboració de persones que han posat
tota la il·lusió i l’esforç aconseguint un resultat
molt acollidor i inspirador. Sense elles no hauria
estat possible.
Tot l’alumnat de l’escola ha visitat la nova Biblioteca
i se’ls ha demanat participar en donar propostes
d’activitats per dur-hi a terme.
Sens dubte comencen una nova etapa de lectura i
experiències a l’escola Arrels fent seva la frase: “La
lectura t’obre les portes del món que t’atreveixes a
imaginar”.
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SANT GABRIEL DE BARCELONA
TROBADA ANUAL “YOUR EUROPE, YOUR SAY 2022”
“Your Europe, Your Say!” és la trobada anual per a
la joventut del Comitè Econòmic i Social Europeu.
Col·legis dels 27 Estats membres de la Unió
Europea (EESC), dels 5 països candidats i un de
Brussel·les són convidats a formar part d’aquest
gran esdeveniment. Cadascun dels col·legis, entre
els quals es troba Sant Grabriel de Barcelona, tria
tres alumnes representants per a una trobada
virtual per a debatre temàtiques propostes per les
institucions europees. En total 99 estudiants i 33
professors han participat en aquesta jornada.
Enguany els debats han girat al voltant de la
desinformació i les notícies falses. L’objectiu ha
estat conscienciar-se dels perills que comporten, i
animar els participants a ser membres actius en la
lluita contra aquesta mena de notícies.
Les sessions es van dur a terme durant el 31 de
març i l’1 d’abril, i es van iniciar amb la benvinguda
de Cillian Lohan i Christa Schweng, vicepresident
i presidenta respectivament del EESC. Aquests
discursos van donar pas a la participació de dos
representants de companyies que tenen com a
finalitat la detecció de les notícies falses.
Una vegada acabats els discursos inaugurals,
alumnes i professors van tenir una programació
diferent. Els primers van passar la primera part
de la jornada participant en una activitat/joc
que els permetia crear desinformació, pujant
a les xarxes socials diferents notícies falses.
Paral·lelament, als professors se’ls van presentar
diferents recursos per treballar les notícies falses a
les aules. Aquests recursos han estat generats per
diferents organismes o organitzacions vinculats
amb la Unió Europea: La Casa de la Història
Europea a Brussel·les, el Consell de la Unió Europea
o la Comissió Europea.
En la segona jornada, els alumnes dividits en
grups transnacionals, van crear una campanya de
desinformació a partir de diferents notícies falses
que ells mateixos havien generat. L’activitat els
va permetre analitzar els diferents elements que
faciliten la manipulació de les notícies.

Els professors van seguir la jornada paral·lela
coneixent de primera mà, les possibilitats que
ofereix la Unió Europea per treballar els seus
valors en les classes. Se’ls van presentar més
recursos molt útils i accessibles com la “Learning
Corner” de la Comissió Europea. Finalment, se’ls
va presentar el programa d’Escoles Ambaixadores
del Parlament Europeu del qual el col·legi Sant
Gabriel de Barcelona ja forma part.
Les jornades de debat van finalitzar amb els acords
i propostes realitzades pels joves per combatre
la desinformació. La presentació d’aquests es
va fer en directe pels representants dels grups
transnacionals a la Sra Vera Jourova, responsable
del departament de Valors i Transparència de la
Unió Europea.
L’escola valora aquesta trobada com una
experiència increïble i molt gratificant que els hi
ha permès ampliar les mires, valorar els perills de
la desinformació i incorporar nous recursos a l’aula.
Consulteu aquí les propostes finals.
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MARE DE DÉU DEL CARME DE TARRAGONA
ÈLIA PAPO, GUARDONADA EN EL XVII PREMI DE RECERCA
BIOMÈDICA DE BARCELONA
Èlia Papo Aberasturi, alumna de 2n de Batxillerat del Col·legi Mare
de Déu del Carme de Tarragona, ha aconseguit el tercer guardó de
la 17a edició del Premi del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB), que convoquen anualment el PRBB i la Facultat de Ciències
de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Amb el seu treball “Inmunoteràpia pel càncer colorectal” l’Èlia ha
estudiat l’efecte de la immunoteràpia utilitzant limfòcits T dels propis
pacients per estudiar el càncer colorectal. Aquest estudi l’ha realitzat
dins el programa ‘bojos per la medicina’ al laboratori de l’Eduard
Batlle a l’IRB de Barcelona.
Enguany, el premi, que busca guardonar els millors treballs de recerca
en ciències de la salut i la vida, ha comptat amb la participació
de 247 alumnes de segon de Batxillerat de tot Catalunya. Entre tots
ells han presentat 222 treballs excel·lents que els membres del jurat,
compost per investigadors i investigadores dels diferents centres del
PRBB, han avaluat fins a seleccionar els cinc treballs finalistes.
Les i els estudiants finalistes i els seus familiars van assistir divendres 29 d’abril al Parc on els joves van defensar
els seus treballs, van poder visitar les instal·lacions i es va dur a terme l’acte de lliurament de premis, després
d’haver de celebrar dues edicions en línia degut a la pandèmia de la Covid.
Les encarregades de decidir quin treball mereixia el primer premi van ser la Dra. Raquel GarciaCastellanos del Centre de Regulació Genòmica (CRG), la Dra. Krisztina Arató del Laboratori Europeu de Biologia
Molecular – Barcelona (EMBL Barcelona) i la Dra. Verónica Casado del Departament de Medicina i Ciències
de la vida, Universitat Pompeu Fabra (MELIS-UPF), que van constituir el jurat de la ronda final. Totes elles van
destacar l’elevat nivell dels treballs, la feina feta pels finalistes i sobretot la passió amb què l’han explicada.

REIAL MONESTIR DE SANTA ISABEL
75È ANIVERSARI DEL COL·LEGI
Dissabte 21 de maig de 2022 es va celebrar la
cloenda del 75è Aniversari del Col·legi Reial
Monestir de Santa Isabel amb una gran cerimònia
presidida pel Cardenal Juan José Omella.
A banda de la vostra família, «hi ha una família més
extensa, la de la comunitat educativa en l’amor
que formeu entre tots. I una encara més gran, la
que formem tots com a germans i fills de Déu», va
afirmar el Cardenal en la seva homilia.
A més del pa i del vi, entre les ofrenes de la missa
s’hi van incloure el primer estendard i l’estendard
actual de l’escola, una fotografia antiga i una
d’actual i una placa de pedra gravada per a l’ocasió.
En finalitzar la missa, el Cardenal va beneir aquesta

placa de pedra en commemoració d’aquests
primers 75 anys que han estat possibles gràcies
a l’esforç i dedicació de tantes persones que
formaran sempre part d’aquesta «família RMSI».
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GUANYADORS DEL 12È PREMI TIC

FORMACIÓ
STEAM
Pizarra
4 metros
tiza líquida
display
táctil

Display interactiu, pissarra tradicional
i panell multitàctil tot en un

Zoom

Lent 180º
+
tracking per
veu

x12 òptic

Zoom
x3 òptic

Càmares de videoconferència
16 CV

Han estat lliurats els guardons de l’12è premi TIC, convocat per
la FECC amb el suport de l’empresa Atlantic Devices. El jurat,
format per Núria Moradell, Eloi Aran, Eva Aguiló i Joan Calvo
(que exercia com a secretari del jurat), va atorgar:
•

1r premiTIC al projecte La vida és poesia!, de Josefina
Aubà i Jesús Blanco, de l’escola Lestonnac l’Ensenyança
de Tarragona.

•

2n premiTIC al projecte Educació en temps de pandèmia,
un repte, de Mireia Portero, de l’escola Santa Teresa de
Jesús de Terrassa.

•

3r premiTIC al projecte El Maresme. L’habites o l’evites?,
de Laura Puig, de l’Escola Pia de Mataró.

•

PremiTIC de pastoral al projecte La web de l’Aarón, de
Marc Begué, de l’escola Ramon Pont de Terrassa.

El projecte guanyador, La vida és poesia!, s’ha realitzat amb
l’alumnat de 5è de primària organitzat en grups cooperatius,
amb l’objectiu de familiaritzar-se i aprendre del gènere poètic. La
proposta finalitzava amb una exposició interactiva compartida
amb tota la comunitat educativa i amb els infants ingressats a
l’hospital Joan XXIII de Tarragona i les seves famílies.
El jurat ha valorat l’ús creatiu de les eines digitals tant per
l’elaboració, el disseny i l’enregistrament de poemes, com per
la superació de barreres comunicatives i espais temporals que,
amb la creació de codis QR, han permès la interacció entre
l’escola, l’hospital i les famílies. Destaca la bona integració del
procés d’aprenentatge dels alumnes per mitjà d’activitats
motivadores i engrescadores, amb un servei a la comunitat
amb la qual a través de les seves produccions escrites i visuals
han gaudit amb els nens i nenes de l’hospital.

C20I

Carros de càrrega programable

Taula interactiva 32”

Display interactiu 65” - 98”

Tel. 902 09 06 63
info@atlanticdevices.com
www.atlanticdevices.com

Descarga
el nuevo
catálogo

CONTÀCTA’NS I T’INDICAREM EL TEU DISTRIBUÏDOR MÉS PROPER
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MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ DE BADALONA
CONFLICTES OBLIDATS: UN PROJECTE PEDAGÒGIC QUE
UNEIX TEATRE I CIÈNCIES SOCIALS
Experimenten les ciències socials amb les arts
escèniques: Un projecte pedagògic que va
fer veure, olorar, escoltar, assaborir i tocar la
història. Una història que és necessari conèixer
perquè no es repeteixi.
El dimecres 27 d’abril l’escola Mare de Déu
de l’Assumpció va compartir, en el marc de la
mostra de teatre juvenil de Badalona, “Conflictes
oblidats”, un projecte transversal d’arts escèniques
i ciències socials que van engegar fa dos anys. Una
espurna dins l’ESO que va donar llum al potencial,
al compromís i a l’amor que poden treure les
persones joves cap a un projecte artístic en comú.
L’espectacle de creació es va generar a partir de
propostes artístiques diverses. L’experimentació
de nous llenguatges va permetre arribar al
coneixement, tot creant un material molt ric, que
es va anar encaixant com un trencaclosques, fins
a arribar a la creació final.
L’aposta de l’ajuntament de Badalona per
visibilitzar l’educació artística als instituts i la
implicació de tota la comunitat educativa de
l’escola Mare de Déu de l’Assumpció (Jesuitinas
Badalona) va confirmar una de les iniciatives

que van acordar les administracions locals i el
Govern durant el 1r Fòrum de les Arts a l’Educació,
organitzat pel Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA), el dia 4 d’abril 2022: Concretar
programes de promoció de les arts en l’educació
obligatòria (…) Impulsar nous programes per
incorporar les arts en la resta de matèries i en les
hores de gestió autònoma dels centres (...)
Conflictes Oblidats va ser un espai de llibertat, com
diuen els alumnes, “un lloc on vam poder veure’ns
amb els ulls tancats, on vam assaborir el riure, on
vam tastar les llàgrimes, on el cor va bategar a
mil per minut, on vam sentir que érem un. Un sol
cos que podia respirar junt.”

SAGRADA FAMÍLIA DE SANTA PERPÈTUA
CROSS MARE ISABEL, UNA COMPETICIÓ QUE FA ESCOLA
Després d’un parèntesi de dos anys a causa de la
situació epidemiològica, el passat divendres dia
20 el col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua
va celebrar la 15a edició del Cross Mare Isabel a la
Zona Esportiva Municipal. Un gran desplegament
organitzatiu va permetre la participació de tots
els alumnes, des de P3 fins a 4t d’ES0, que a més
van gaudir de l’animació entusiasta d’un nodrit
nombre de pares i mares.
Hi va haver diferents curses, amb el nivell de
dificultat adaptat a les característiques de
cada grup, i a mesura que finalitzaven s’anaven
repartint els premis als guanyadors. En total, hi
van participar gairebé 1000 joves distribuïts en 25
curses diferents.
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SANT GABRIEL DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS
MANS UNIDES PREMIA EL CLIPMETRATGE
a ser millors persones, autèntiques, creatives
i solidàries.

Un grup d’alumnes d’ESO del Col·legi Sant Gabriel
de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) ha participat
a la XIII edició del Festival de Clipmetrajes de
Manos Unidas: “Pon el foco en los olvidados”
amb el vídeo “Nuestra diversión...¿Es su
obligación?”, amb el qual han obtingut un tercer
premi a la categoria escoles nivell Secundària de
Catalunya.
Inicialment els va atreure la idea de l’eslògan
de Mans Unides “Posa el focus en els oblidats.
El teu punt de vista pot canviar el món” perquè
a l’escola aprenen, des dels valors cristians, la
necessitat de l’adaptació permanent al canvi,

“Des de la nostra identitat gabrielista, entenem
l’educació com una eina necessària per transformar
i millorar el món on vivim i, amb aquest vídeo,
hem volgut generar un efecte multiplicador per
sensibilitzar i contribuir a la reducció de l’abisme
existent entre la nostra realitat i la d’aquells
més desfavorits. A més, hem pretès estimular
l’actitud crítica i responsable de cada persona
respecte a les circumstàncies que impedeixen el
desenvolupament correcte de l’ésser humà com a
protagonista de la seva vida. Posant el focus en els
oblidats, ens hem volgut centrar en l’explotació i
el treball infantil, així com en la importància de la
no-discriminació de les persones.”
L’enregistrament i la realització d’aquest
clipmetratge els hi ha premés aprendre els valors
de la col·laboració, el treball en equip, la solidaritat,
el respecte, la gratitud, la tolerància, l’empatia,
l’esforç, el reconeixement i la comprensió; valors
que dia a dia treballen a les aules del col·legi.
Visualitzar el vídeo premiat i vídeo alumnes post
premi.

ESCOLA TABOR
EL RAP DE GREGAL GUANYA UN PREMI SAMBORI

Els alumnes de la classe de Gregal (3r de Primària)
de l’Escola Tabor han obtingut un Premi Sambori
pel seu rap de l’aparell locomotor.
En un acte celebrat el divendres 13 de maig,
Òmnium Cultural va atorgar un Premi Sambori
a la feina dels alumnes de 3r de Primària en què
expliquen en forma de rap com és el nostre aparell
locomotor.

Hi ha moltes maneres d’ensenyar i moltes
maneres d’aprendre. I la música pot acompanyar
moltes d’aquestes maneres. Com a cloenda del
seu projecte sobre l’aparell locomotor la classe de
Gregal va dissenyar i gravar un rap molt divertit
sobre els nostres ossos i músculs. Aquest videoclip
el van presentar als Premis Sambori, que en
l’edició d’enguany han proposat que els alumnes
de tots els Països Catalans s’expressessin en un
format audiovisual.
En anteriors edicions d’aquests premis, altres
alumnes de l’Escola Tabor ja havien estat
guardonats amb premis, en aquells casos més
centrats en l’expressió escrita en forma de poesia
o conte. Ara toca el pas al format audiovisual.
Podeu gaudir d’aquest rap en aquest enllaç al
nostre canal de Youtube.
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ARRELS DE SOLSONA
YOUNG LEARNERS LEARNING ENGLISH
L’aprenentatge de l’anglès forma part de l’educació
integral de la persona. Des de l’Escola Arrels
treballen perquè l’alumnat desenvolupi el màxim
de capacitats al màxim de les seves possibilitats.
Amb aquesta voluntat, des del centre pretenen
facilitar una gran varietat d’interaccions i situacions
reals d’aprenentatge, i més en el cas de la llengua
estrangera ja que no és fàcil trobar espais on
utilitzar-la fora de l’àmbit acadèmic.
Per tal que els nois i noies prenguin consciència de
la importància de l’anglès i que els sigui una eina
comunicativa vàlida i útil, des del centre ofereixen
la possibilitat de realitzar les proves de Young
Learners of English de la University of Cambridge
amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
com a centre d’exàmens autoritzat. Aquests
tests, emmarcats en el Marc Europeu Comú de
Referència per a les Llengües (MECR), avaluen
les competències d’expressió oral, comprensió
auditiva, comprensió lectora i expressió escrita en
llengua estrangera dels infants entre 7 i 12 anys. A
més, amb la voluntat que ningú no quedi exclòs,
l’escola compta amb la beca Arrels que s’atorga a
tres alumnes i que assumeix el cost íntegre de les
proves.
L’Escola Arrels és centre preparador d’aquestes
proves des de ja fa anys, amb uns resultats
excel·lents que avalen la seva implementació.

Enguany, 43 aspirants de primària han fet les
proves el proppassat dimarts 17 de maig. Estem
segurs que, més enllà dels resultats, el camí que
han fet el grup d’alumnes de 5è i 6è per arribar fins
aquí ja s’ha vist altament recompensat pel grau
d’aprenentatge i motivació que han experimentat.
Amb aquestes proves, ja han pujat el primer graó
cap a l’obtenció de certificacions oficials de més
nivell com pot ser el First, tan demanat actualment
en el món laboral.
Aquesta experiència suposa, en cada edició, un
munt de reptes engrescadors a assolir: esforç, il·lusió
i satisfacció per l’alumnat; per les famílies, noves
oportunitats; i pels docents, un replantejament
constant del procés d’ensenyament – aprenentatge.
Des de l’escola Arrels tenen clar que volen seguir,
juntament amb la University of Cambridge,
treballant i millorant any rere any.

SAGRADA FAMÍLIA DE SANTA PERPÈTUA
VIATGE D’ESTUDIS DELS ALLUMNES DE 4T D’ESO
La darrera setmana de maig, els alumnes de
4t d’ESO de l’escola Sagrada Família de Santa
Perpètua, que aquest curs finalitzen la seva estada

a l’escola, duen a terme un viatge d’estudis al País
Basc. Durant el recorregut, que també inclou
visites a Logronyo i Pamplona, els alumnes tenen
l’oportunitat de conèixer el patrimoni monumental
i museístic de les principals localitats basques.
Després de dos anys de suspensió, per fi els
alumnes més grans de l’escola han pogut gaudir
d’un viatge que marca el final d’una etapa i que
els permet d’ampliar els seus horitzons i de gaudir
plegats d’una setmana de convivència.
L’escola preveu recuperar les sortides a l’estranger
en cursos posteriors.
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JOAN XXIII DE TARRAGONA
1ª DIADA ESPORTIVA ESCOLA JOAN XXIII, “BASKET4ALL”
El passat dissabte 28 de maig l’Escola Joan XXIII va
celebrar la seva Diada de bàsquet “Basket4All”, tot
un èxit de participació i organització.
La Jornada va començar a les 9 del matí i es va
allargar fins les 19.00 de la tarda. Van participar
equips de totes les categories, des de Babys P-5
fins a Cadets, tant femenins com masculins, van
disputar els seus partits en un ambient de fair play
esportiu i companyonatge.
Durant el matí van rebre la visita de la Consellera
d’esports, Mª José López i el director del Patronat
Municipal d’Esports de Tarragona, Ramon Cuadrat.
Les escoles i clubs que van participar als 50 partits
en les 6 pistes habilitades de la nostra Diada són:
CB Salou; AB La Salle Tarragona; CB Valls; Pare
Manyanet; Sagrat Cor; CB Sant Pere i Sant Pau; Mare
Nostrum; Elisabeth Salou; Reus Ploms; Teresianes.

L’esdeveniment va ser possible gràcies a l’ajuda
dels patrocinadors principals, RP i Yzaguirre, i
dels col·laboradors pel dia de l’esdeveniment,
You Can Fit, AYR, Aquopolis, Salting, El Panet,
Rincón del Pincho i l’AMPA de l’escola.

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
VEDRUNA S’ESTRENA A LA ULTRA CLEAN MARATHON
Dissabte 11 de juny un equip de la Fundació Vedruna
de Catalunya, patrocinat per Text, participarà per
primera vegada a l’Ultra Clean Marathon (UCM).
Són 12 mestres, professors i professores de totes
les etapes educatives que s’han apuntat a aquesta
marató que uneix ecologia i esport. És la pràctica

que es coneix com a plogging, i que combina
l’activitat a l’aire lliure i la recollida de residus.
L’UCM, la cursa Sostenible i Solidària amb la
Natura, recorre 63 km des de Terrassa, passant
per Sant Cugat i el litoral de Barcelona. L’equip
‘Vedruna Catalunya – Text’ farà aquest traçat en
el marc de l’itinerari dels ODS, que comparteixen
totes les escoles Vedruna de Catalunya. Des de
2019 promouen de forma coordinada els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides.
L’Ultra Clean Marathon dedica el cost de les
inscripcions a causes ambientals de Catalunya.
Per participar-hi, cada equip ha de realitzar un
donatiu mínim de 600 euros i tria amb quina causa
ambiental vol col·laborar. En aquest cas, l’Editorial
Text patrocina l’equip de Vedruna Catalunya, que
destinarà aquest recurs al projecte de conservació
de rius de l’Associació Hàbitats.
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MARE DE DÉU DEL CARME DE TARRAGONA
EXCEL·LENTS RESULTATS A LES PROVES CANGUR
Excel·lents resultats dels alumnes del col·legi Mare de
Déu del Carme de Tarragona en les proves Cangur en els
diferents nivells de Primària i Secundària, donant valor a
l’aposta del col·legi pel treball competencial i manipulatiu
de les matemàtiques.
El millor exemple d’això, el Pau Navarrete Tapias de 2n
ESO que va quedar en l’11a posició a Catalunya de la seva
categoria, i va rebre el reconeixement i diploma el passat 6
de juny a Barcelona, a la Societat Catalana de Matemàtiques.
Des del col·legi agraeixen a tots els seus alumnes i professors
per treballar les matemàtiques per aconseguir que a més
de fer-les s’entenguin, “Felicitacions de la nostra comunitat
educativa i els encoratgem a continuar treballant amb
aquestes ganes de fer-ho cada dia millor”.

PADRE DAMIÁN SAGRADOS CORAZONES
“ON EARTH GAME” GUANYADOR DEL PROGRAMA
EDUCAIXA STEAM CHALLENGE 2022
D’entre 1252 projectes de totes les escoles d’Espanya i Portugal,
el jurat va decidir destacar el projecte On Earth del Col·legi Padre
Damián Sagrados Corazones entre els 25 millor en categoria
Steam. L’Alexia, el Meulén, la Lola, l’Àlex van participar amb la
seva professora, la Patricia Maldonado, en el campus Educaixa
Challenge 2022.
A partir de l’observació d’un problema real, que la gent sap que
s’ha de reciclar per a cuidar el planeta, però els hi costa fer-ho, van
pensar a crear un projecte per ajudar a canviar hàbits i aconseguir
portar a la realitat aquesta teoria sobre el reciclatge com una
manera de tenir cura del planeta. Els alumnes han triat fer un joc
per aprendre i motivar la gent, tot barrejant realitat i utopia. El joc
comença al 3081, a un món ple d’escombraries. Has d’anar passant
reptes que contribueixin a respectar la natura, el medi ambient i el
reciclatge.
Des de l’escola, a través de l’aprenentatge per projectes i de tot el
projecte digital de centre, potencien que els alumnes desenvolupin
projectes tenint com a referents els ODS així com diverses
metodologies actives que acostin el currículum a la realitat. El
Col·legi Padre Damián potencia els talents dels alumnes i l’excel·lència de cadascú. Els alumnes han
treballat de valent més enllà de l’escola, i tan ells com l’escola, estan molt orgullosos dels resultats.
Del Campus al Valley!
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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!

