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PAU 2022: UNA ALUMNA I UN ALUMNE DE L’ESCOLA 
CRISTIANA OBTENEN UN 10, LA MILLOR PUNTUACIÓ 
DE LA PROVA

Moltes felicitats a la Marta i al Ramon així com a 
la resta d’estudiants que han superat les proves

La Marta Bernadet Fernández i en Ramon 
Bernadas i Baixa són els dos alumnes de 10 
d’aquest any a la selectivitat. En Ramon, que 
ha estudiat a l’Escola Pia de Sabadell, i la Marta, 
alumna dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts, 
han obtingut la nota més alta de la selectivitat, 
que coincideix amb la nota màxima. Feia 8 anys 
que cap alumne treia un 10 en aquestes proves.

Tant la Marta com en Ramon consideren que 
tenen facilitat per als estudis i tots dos volen 
estudiar Medicina a la Universitat Pompeu Fabra.

En aquesta convocatòria la nota PAU, a banda dels 
dos 10 obtinguts, les qualificacions més altes per 
demarcacions han estat, a la de Lleida, un 9,90, 
obtinguda per una alumna de l’escola Les Heures; 
a Girona, la qualificació més alta és també un 9,90 
i correspon a una alumna de l’INS Tossa de Mar; 
a Tarragona, la nota més alta ha estat d’un 9,70, 
que han obtingut una noia (INS Andreu Nin) i sis 
nois (La Salle Tarragona, INS Cambrils, INS Gabriel 
Ferrater i Soler, INS Fontanelles, INS La Talaia, i INS 
Antoni Martí i Franquès).

Enguany hi ha 1.409 alumnes (1.242 el 2021), 853 
noies i 556 nois, que rebran la distinció que atorga 
el Govern de la Generalitat als estudiants amb 
una nota igual o superior a 9 en la fase general 
de la PAU. Els distingits rebran del Govern de la 
Generalitat un diploma acreditatiu.

Ramon Bernadas - Escola Pia Sabadell Marta Bernadet - Salesians Sant Vicenç

Un any més, la gran majoria dels estudiants 
han aconseguit superar la prova general de la 
selectivitat, el 96,91% del total de 39.767 alumnes 
que van fer les proves els dies 14, 15 i 16 de juny. La 
nota mitjana de la fase general ha estat de 6,855. 
A les PAU del 2021, un 96,77% dels estudiants van 
aprovar, amb una qualificació mitjana de 6,848.

Del total dels alumnes participants, 33.006 es 
van examinar de la fase general i 6.761 només 
de la fase específica. Dels 6.761 estudiants que 
només s’han examinat de la fase específica, 2.900 
aprovats procedeixen de batxillerat i 2.676 de cicles 
formatius de grau superior (CFGS).

Pel que fa a la nota mitjana de l’expedient de 
batxillerat, aquest any ha baixat cinc centèsimes, 
7,61 respecte al 7,66 del 2021. Això ha provocat, al 
seu torn, un descens de la nota mitjana d’accés a 
la universitat (7,311 respecte al 7,342 del 2021), que 
es calcula basant-se en el 60% corresponent a les 
qualificacions de batxillerat i el 40% restant a la 
nota de la fase general de les PAU.

Un any més, els resultats a les PAU de l’alumnat 
de l’Escola Cristiana de Catalunya són molt 
satisfactoris. No tan sols pels que encapçalen 
les taules de puntuació, sinó també pel conjunt 
de resultats de tot l’alumnat, que és el que 
veritablement evidencia el bon fer de les escoles. 
La nostra enhorabona als estudiants, al professorat 
i a les escoles.
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El curs passat l’escola Sant Gabriel de Ripollet 
va iniciar la participació en el projecte de la 
Fundació Pfizer amb només quatre alumnes del 
cicle superior. En canvi, quan se’ls hi va plantejar 
la possibilitat de tornar a participar en aquesta 
segona edició de Health Guardian 2030, es 
van implicar al màxim amb la participació dels 
cinquanta-cinc alumnes organitzats en grups de 
quatre.

Health Guardian és un projecte STEM (Science, 
Technology, Engineering & Maths) impulsat per la 
Fundació Pfizer per sensibilitzar la població escolar 
al voltant dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Alguns dels objectius treballats 
són conscienciar sobre l’impacte que generen les 
nostres accions i el nostre mode de vida sobre la 
sostenibilitat del planeta; aproximar als estudiants 
la innovació en salut; fomentar les habilitats STEM 
i d’emprenedoria i estimular el desenvolupament 
de soft skills, en especial la creativitat, comunicació 
i treball en equip.

Els equips han de superar els reptes i elaborar 
un projecte final, en el qual s’ha de dissenyar 
una infografia inspirada en un dels objectius de 
desenvolupament sostenible i una presentació 
digital on recullen la informació sobre el que han 
après, investigat i la informació que han anat 
recollint.

SANT GABRIEL DE RIPOLLET
PROJECTE HEALTH GUARDIANS 2030

Entre els diferents equips han aparegut, de 
manera espontània, actituds de cooperació i 
col·laboració, ajudant-se sobre tot en els reptes 
on havien de programar algun robot (agent) en 
l’entorn Minecraft, sense tenir coneixements 
previs de robòtica ni Scratch.

L’equip que Sant Gabriel va presentar per optar a la 
final va guanyar el premi al Millor equip tecnològic. 
Dissabte 21 de maig van viatjar a Madrid per recollir 
el premi i compartir l’experiència amb altres 
escoles participants i van aprofitar el viatje per 
visitar el Museu Nacional de Ciència i Tecnologia 
(MUNCYT).

Els alumnes de serveis comunitaris de 3r d’ESO del 
Sagrada Família Santa Perpètua han organitzat una 
nova campanya de recollida d’aliments per a l’ONG 
perpetuenca el Cabàs Solidari, amb el lema “La fam 
no fa vacances”.

Un cop més les famílies corazonistas han demostrat 
la seva solidaritat vers els més necessitats i el recapte 
d’aliments ha estat tot un èxit.

SAGRADA FAMÍLIA SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
REPTE D’ALIMENTS: LA FAM NO FA VACANCES
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El Col·legi Sant Rafael de La Selva del Camp 
(Tarragona) ha obtingut la Certificació Escola 
Multilingüe aquest mes de juny. El seu Projecte 

SANT RAFAEL DE LA SELVA DEL CAMP 
OBTÉ LA CERTIFICACIÓ ESCOLA MULTILINGÜE

Escola Multilingüe (PEM) inclou un compromís 
per part del claustre, un treball en equip molt 
potent per assolir els objectius proposats i un 
aprenentatge de l’anglès que es basa en el 
respecte i l’atenció a la diversitat. A més, el projecte 
s’enriqueix amb l’entorn natural on es troba ubicat 
el centre, que passa a ser un recurs mot important 
i determinant en aquest procés d’aprenentatge.

Destaca especialment el valor que l’equip dona 
a la CEM i la il·lusió amb que l’han rebut com 
a reconeixement a la tasca realitzada i com a 
motivació per mantenir el nivell assolit i seguir 
millorant dia a dia. També són molt destacables 
els diferents projectes que han endegat al centre i 
com han sabut interrelacionar-los entre ells i amb 
el PEM, la qual cosa fa que s’enriqueixin i encara 
cobrin més sentit i coherència cadascun d’ells. 

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
http://multilinweb.net/certificacio-escola-multilingue/
http://multilinweb.net/certificacio-escola-multilingue/
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El passat dimecres 1 de juny els alumnes de la classe 
de Tramuntana (4t de Primària) de l’Escola Tabor 
de Santa Perpètua de Mogoda van col·laborar 
amb el Banc de Sang i Teixits en una nova edició 
de la campanya de donació de sang.

El treball per projectes cooperatius no és només 
una manera de treballar els continguts de les 
àrees. El seu plantejament ja inclou alguna 
mena de producte final que ha de revertir en la 
comunitat, sigui en forma de joc per a les famílies, 
de sessió de treball amb els avis o, com en aquest 
cas, en col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits en 
la seva campanya de recerca de donants de sang.

A la classe de Tramuntana han estat treballant la 
sang i la seva funció en el nostre cos i han sabut 
que aquest líquid essencial per a la vida no es pot 
elaborar de manera artificial sinó que només es 
pot obtenir gràcies a la donació de les persones. 
Així, han fet difusió de la jornada que s’havia de 
dur a terme a l’Espai La Fusteria des de les deu 
del matí a ben passades les nou del vespre. Van 
preparar un petit record per als donants i van 

ESCOLA TABOR
75 DONACIONS QUE SALVEN 225 VIDES

estar durant tota la jornada a les portes de l’Espai 
acollint els donants.

Segons el Banc de sang, cada una de les donacions 
fetes pot salvar la vida de tres persones. I això 
vol dir que 225 persones rebran aquesta ajuda 
vital gràcies als donants i gràcies als alumnes de 
l’Escola Tabor que tant s’han implicat en aquesta 
activitat de cooperació amb el territori.

LA SALLE MONTCADA 
L’ALUMNA ALICIA GIMÉNEZ HA ESTAT GUARDONADA EN 
EL 19È PREMI ARGÓ 2022

Alicia Giménez de la Rubia, alumna de 2n de 
Batxillerat de La Salle Montcada d’aquest curs, 
ha estat guardonada en el 19è Premi Argó 
2022 que atorga la Universitat Autònoma 
de Barcelona a treballs de recerca de 
batxillerat, en la categoria d’Humanitats. 
 
El seu  treball porta per títol: Creació d’un chatbot 
per als clients d’una pizzeria: El paper dels 
lingüistes en l’àmbit de la intel·ligència artificial. 
 
L’anunci dels Premis i Mencions i el seu lliurament 
s’ha efectuat dimecres 29 de juny de 2022 a les 16 
hores a la Sala d’actes de l’edifici del Rectorat al 
Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès).
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SAGRADA FAMÍLIA STA PERPÈTUA DE MOGODA
PRIMER PREMI AL CONCURS APPEDUCATION DE 
MSSCHOOLS
Les alumnes del Sagrada Família de Santa Perètua de 
Mogoda Carla Rodríguez, Elena Fernandez i Ainara 
Carmona, de 3r d’ESO, han guanyat l’edició 2022 
del concurs AppEducation, amb l’app ECA Charger, 
una aplicació que permet els usuaris de llogar el 
seu propi punt de càrrega elèctrica a altres usuaris 
o carregar el cotxe llogant els punts de càrrega més 
propers d’altres usuaris. L’objectiu és oferir una eina 
que permeti d’ampliar el parc de punts de càrrega 
elèctrica de vehicles de forma sostenible.

Com a premi, cadascun dels membres del grup 
rebrà un telèfon mòbil 5G, mentre que el col·legi 
Sagrada Família obtindrà un kit de creació digital 
professional que inclou: un mòbil 5G amb càmera 
d’alta gamma 4K, un trípode per a equip de gravació, 
un set de cromes i estructura de suport, un conjunt 
d’il·luminació professional i un micròfon direccional 
professional.

ESCOLA PIA SANTA ANNA DE MATARÓ  
PREMI #FPCAT EN LA CATEGORIA DE BONES PRÀCTIQUES 

ALS CENTRES FORMATIUS
L’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals (més coneguda com Agència FPCAT) 
ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/1856/2022, de 14 
de juny, per la qual es fa pública la concessió de 
la tercera edició dels Premis #FPCAT a les bones 
pràctiques en el camp de la formació professional, 
corresponent a l’any 2021. Els premis reconeixen la 

contribució de persones i entitats a la construcció 
d’una formació professional de qualitat.

Entre les entitats premiades pels membres del 
Consell de Formació i Qualificació Professional, 
que actua de jurat, hi ha l’Escola Pia Santa Anna 
de Mataró. El jurat va valorar la llarga trajectòria de 
compromís del centre tant amb la formació inicial 
com amb l’ocupacional, el seu arrelament social, 
la seva iniciativa innovadora, singularment amb 
l’impuls a la metodologia de simulació d’empresa, 
així com l’aposta per la implementació de la 
modalitat dual. 

L’acte de lliurament dels premis fou presidit pels 
consellers d’Educació, Josep González i Cambray, i 
d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i va tenir lloc el 
passat 29 de juny al Museu AGBAR de les Aigües, 
de Cornellà. Toni Aguilar, director de l’Escola Pia 
Santa Anna de Mataró va recollir el premi. Si teniu 
interès, podeu veure l’acte sencer en aquest enllaç. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914894.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914894.pdf
https://fp.gencat.cat/ca/actualitat/noticia/Els-Premis-FPCAT-2021-reconeixen-les-bones-practiques-de-9-centres-formatius-empreses-i-entitats-i-4-trajectories-individuals-00001
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MARE DE DÉU DEL CARME DE TARRAGONA
ALUMNE  SELECCIONAT PEL PROGRAMA JOVES I CIÈNCIA

L’alumne de 4tESO, Pablo Hernández Cucó, del 
col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona ha 
estat seleccionat per participar a l’edició 2022 del 
Programa Joves i ciència de la Fundació Catalunya 
La Pedrera al projecte “Descobrint la biodiversitat i 
l’evolució: des del treball de camp fins a la genètica 
actual a través de la bioinformàtica”.

Aquest és un programa d’excel·lència que té 
com a objectiu fomentar les vocacions científico-
tecnològiques d’alumnes de 4t ESO amb talent i 
inquietud per la recerca. Durant tres anys tenen 
l’oportunitat d’experimentar la recerca en primera 
persona, participant en estades científiques amb 
altres joves així com en centres de recerca local i 
internacionals durant el tercer any.

DIVINA PROVIDÈNCIA VILANOVA I LA GELTRÚ 
OBTÉ LA CERTIFICACIÓ ESCOLA MULTILINGÜE

El Col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú 
aquest mes de juny ha obtingut la Certificació 
Escola Multilingüe. Destaca especialment la visió 
que tenen com a escola multilingüe: entenen 
les llengües com a quelcom viu, quelcom d’ús, 
no com a matèries estanques que es treballen 
a les aules. Així, emprant les diferents llengües 
simultàniament, formen l’alumnat com a persones 
multilingües a nivell funcional.

L’auxiliar de conversa és un docent més, titulat 
i fidelitzat. D’altra banda, el mateix professorat 
s’encarrega dels serveis d’acollida i de menjador, 
i cadascú hi empra la seva llengua de referència, 
amb la qual cosa aquests serveis esdevenen 
vertaders espais multilingües.  

http://multilinweb.net/certificacio-escola-multilingue/
http://multilinweb.net/certificacio-escola-multilingue/
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Tot el grup de 3r d’ESO del Col·legi Claret de 
Valls  continua content  i emocionat per l’èxit del 
Pau Marimon a la Gran Final del Pica Lletres que 
va tenir lloc a Esparreguera. El concurs, que va 
presentar el cantant i compositor Joan Dausà, 
va consistir en una eliminatòria entre els 16 
millors lletrejadors, finalistes de cada demarcació 
territorial. En Pau va fer una actuació magnífica i 
va guanyar el Premi: un ordinador i un diccionari 
de català per ell i unes colònies d’aventura per a 
tota la classe.

‘Pica Lletres’ és un concurs televisiu de La Xarxa 
de Comunicació Local produït per Produccions 
Audiovisuals Antàrtida que s’emet en diferents 
canals locals catalans en què alumnes de 3r d’ESO 
competeixen per demostrar els seus coneixements 
de català.

La principal prova que han de superar és el lletreig 
de paraules, tot i que també n’hi ha d’altres, com 
la lectura d’embarbussaments, la detecció de 
barbarismes o el fet d’haver de relacionar una 
paraula amb la seva definició.

CLARET DE VALLS
L’ALUMNE PAU MARIMON GUANYADOR DE LA GRAN 
FINAL DEL PICA LLETRES DE CATALUNYA

Després de guanyar la fase local, en què 
competeixen alumnes de centres d’una mateixa 
zona, en surt un guanyador que participa en la 
Gran Final Nacional, una prova de màxim nivell en 
què s’acaba imposant el vencedor de ‘Pica Lletres’ 
a tot Catalunya.

SAGRADA FAMÍLIA DE SANTA PERPÈTUA 
APP PER AL PROJECTE “BENVINGUDA A SANTA PERPÈTUA!”

Un grup d’alumnes de 3r d’ESO de l’escola Sagrada 
Família ha participat en el projecte “Benvinguda 
a Santa Perpètua!”, en col·laboració amb el Servei 
de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua. 

Han desenvolupat l’app CIUDADANÍA per ajudar 
persones nouvingudes al municipi, provinents de 
països castellanoparlants, a trobar els principals 
llocs d’interès del municipi, com ara l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, els centres sanitaris, els 
centres de formació, els punts d’acollida, etc. Ha 
estat una experiència molt enriquidora per als 
nois i noies, que han pogut posar en pràctica tots 
els coneixements de programació assolits durant 
el curs escolar.
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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/
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escolacristiana.org/apecc

ampas.cat
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https://www.escolaconcertada.org/

