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“És una joia poder celebrar 125 anys de la 
presència marista a Igualada. Celebrar 125 anys 
ens fa necessàriament mirar cap al passat. 125 
anys d’història ens parlen de milers d’històries 
personals, ens parlen d’experiències de vida, ens 
parlen d’alegries i de dificultats viscudes”. Amb 
aquestes paraules començava el G. Provincial de 
l’Hermitage, Gabriel Villa-Real, el seu agraïment 
a la comunitat educativa d’Igualada amb motiu 
de la celebració dels 125 anys de la presència 
marista a la ciutat. Actualment a Igualada hi ha 
una comunitat de germans, una escola i un CRAE 
(Centre Residencial d’Acció Educativa).

La celebració, que va tenir lloc el dijous 13 d’octubre 
al col·legi Maristes Igualada, va comptar amb la 
presència de Marc Castells, alcalde d’Igualada 
i exalumne de l’escola; de mossèn Josep Maria 
Riba, Vicari general del Bisbat de Vic, que hi 
va assistir en nom del bisbe Romà Casanova, i 
també exalumne de l’escola; Josep Maria Colomé, 
director dels Serveis Territorials del Penedès.

La directora de l’escola, Montse Pons, en el seu 
discurs inaugural, va tenir paraules d’agraïment 
a totes les persones que havien configurat la 
història d’aquests 125 anys, tant les passades 
com les actuals, “germans, professorat, alumnat, 
famílies, col·laboradors i amics i amigues que 
heu fet possible aquesta història” i va assenyalar 
la vinculació amb la ciutat: “Els Maristes som 
una institució molt propera a les persones, 
participativa i arrelada a la ciutat, on intentem 
que ensenyament, cultura, esport i esplai vagin 
de la mà”. L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, va 
fer un recorregut per la història de la seva famíia 
per explicar que tant el seu avi com el seu pare 

havien estat alumnes maristes, i va expressar 
la seva emoció per la retrobada amb els seus 
educadors. L’alcalde, d’altra banda, va aprofitar 
l’avinentesa per fer posar de manifest que el 
model escolar de Catalunya, amb l’escola pública 
i l’escola concertada, és un model a defensar. 
El Vicari general del Bisbat de Vic, Josep Maria 
Riba, apel·lant a l’herència, i a les figures de 
Marcel·lí i de Maria, va instar les persones que 
passen per Maristes a ser “artesanes del seu propi 
desenvolupament”. Per la seva part, el director 
dels Serveis Territorials del Penedès, Josep Maria 
Colomé, pare de l’escola, va posar de relleu els 
valors que transmet la institució, “una institució 
transformadora”.

A banda dels parlaments, el moment cabdal i més 
emotiu de la celebració va ser la col·locació de 
diferents objectes i missatges dins d’una “càpsula 
del temps” per part dels diferents membres 
de la comunitat educativa amb la intenció que 
d’aquí a molts anys (no s’ha especificat quants) 
algú ho obri i pugui descobrir les inquietuds dels 
Maristes l’any 2022. La càpsula es va enterrar al 
jardí de l’escola, en un espai presidit per una placa 
commemorativa d’aquests 125 anys. El fi de festa 
el van posar les cançons del grup U5 Gòspel, un 
grup de gòspel vinculat a l’escola, creat pel germà 
Xavi Gual el 2012, que van oferir un tast del seu 
repertori i van convidar l’audiència a afegir-se als 
cants.

La paraula que més es va sentir al llarg de la 
celebració va ser “gràcies”. Un gràcies a totes les 
persones que durants aquests 125 anys han format 
part de la comunitat educativa d’Igualada i un 
gràcies també a les que vindran.

MARISTES IGUALADA
CELEBREM 125 ANYS DE PRESÈNCIA MARISTA A IGUALADA
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El treball dels drets humans és un dels eixos més 
rellevants de la matèria de Ciències Socials de 
4t d’ESO del col·legi Mare de Déu de la Mercè de 
Sant Feliu de Llobregat.  Una de les pràctiques 
educatives que proposen a l’alumnat és donar 
a conèixer l’evolució dels drets de les dones al 
segle XX i commemorar el Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra la Dona que se 
celebra el dia 25 de novembre.

L’activitat combina la consulta del fons de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat (ACBL), concretament 
del Consultori d’Elena Francis i la reivindicació 
dels drets de les dones a l’espai públic (Plaça 8 de 
març de Sant Feliu de Llobregat), amb una eina 
de geolocalització amb informació de les xarxes 
socials de l’ACBL.  

Aquesta pràctica educativa va ser presentada al 
XXXI Simposio Internacional de Didáctica de las 
Ciencias Sociales celebrat en València del 27 al 29 
abril de 2021 i, al setembre del 2022, les diferents 
experiències compartides han estat publicades 
al llibre Repensar el currículum de sociales: 
prácticas educativas para una ciudadanía 
crítica on es pot trobar la comunicació titulada 
El archivo y sus redes sociales: herramienta para 

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE ST FELIU 
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA PUBLICADA AL LLIBRE:  “REPENSAR 
EL CURRÍCULUM DE SOCIALES: PRÁCTICAS EDUCATIVES PARA 

UNA CIUDADANÍA CRÍTICA”

trabajar los documentos de archivo en el aula, 
creada pel professor de secundària Xavier Cortés 
Nadal.

Coneixement, investigació, reflexió, diàleg, 
visibilitat, acció local, reivindicació global,... La 
responsabilitat d’educar ciutadanes i ciutadans 
íntegres, crítics i democràtics.

El passat dissabte 1 d’octubre, un grup 
de mestres de l’Escola Vedruna Girona 
(Vedrunners Girona) van participar en la cursa 
solidària Oncotrail 2022.

A més, durant les setmanes prèvies van 
organitzar diverses campanyes solidàries per 
recaptar fons per la lluita contra el càncer. En 
total van aconseguir 2.010’56€.

Des de l’escola agraeixen  als Vedrunners 
Girona la seva solidaritat, l’exemple, l’esforç i 
els valors que han mostrat durant la cursa i al 
llarg dels mesos de preparació. I també a les 
famílies de l’escola que hi han col·laborat.

VEDRUNA GIRONA
PARTICIPA EN LA CURSA SOLIDÀRIA ONCOTRAIL 2022

https://xac.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-00778
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_llobregat/detall/Nova-Noticia-00458
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_llobregat/detall/Nova-Noticia-00458
https://oncolligagirona.cat/oncos/oncotrail.html
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Al mes d’octubre, el col·legi Sant Pau Apòstol de 
Tarragona ha obtingut la renovació de la Certificació 
d’Escola Multilingüe (CEM), que l’acredita com a 
centre de referència en l’ensenyament de llengües 
estrangeres a l’escola gràcies a totes les iniciatives 
que ha endegat amb aquest objectiu. 

Destaca especialment l’enorme quantitat 
d’activitats multilingües de gran qualitat que 
realitzen des de fa molts anys i que segueixen 
millorant i incrementant. 

De la mateixa manera, cal remarcar la gran feina 
que fan els dotze auxiliars de conversa que hi ha al 
centre, que treballen per millorar l’expressió oral 
de l’alumnat en les tres llengües estrangeres que 
s’hi imparteixen.

SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA 
OBTÉ LA RENOVACIÓ DE LA CEM

http://www.grupogalilea.com/es/gg-galilea-group/asociados-en-espana/vear-co-
https://multilinweb.net/certificacio-escola-multilingue/
https://multilinweb.net/certificacio-escola-multilingue/


6

UNICEF ha reconegut 9 escoles maristes de 
Catalunya com a referents en educació en drets 
de la infància. Es tracta d’un reconeixement per a 
les escoles que treballen l’educació des de l’òptica 
dels drets dels infants. 

L’objectiu fonamental és situar la infància i els seus 
drets en un lloc privilegiat i destacat de la vida 
escolar que ha de guiar-se pels principis d’inclusió, 
equitat, solidaritat i qualitat. De la mateixa manera, 
ha de contribuir a dotar l’ensenyament de les 
dimensions de globalitat i interdependència, 
característiques del món actual, i imprescindibles 
en la formació dels nens, nenes i adolescents com 
a ciutadans globals. 

Els centres escolars maristes de Catalunya hem 
apostat per integrar els drets de la infància en 
la planificació i en el dia a dia escolar. Aquesta 
determinació la tenim ja fa temps per dues raons. 
Per una banda, per la nostra vocació de treballar 
sempre en xarxa, ja sigui la pròpia marista ja 
sigui en xarxes per afinitats en les objectius. I, per 
una altra banda, per la clara intenció d’exposar i 
mostrar la nostra feina davant d’organitzacions 
internacionals que avalin que el nostre procés de 

ESCOLES MARISTES
UNICEF RECONEIX 9 ESCOLES MARISTES DE CATALUNYA 

COM A CENTRES REFERENTS EN EDUCACIÓ EN DRETS DE 
LA INFANCIA

treball és un procés estandarditzat; nosaltres ja 
tenim el convenciment que ho fem bé. I valorem 
que altres que han fet el camí abans o que el fan 
des d’una perspectiva global ens confirmin que 
certament ho estem fent de manera òptima. 

A través d’aquest programa, UNICEF ofereix 
formació en Drets d’Infància al professorat dels 
centres educatius, impulsant a més l’existència de 
mecanismes de participació infantil i adolescent 
en el centre. A més, el programa fomenta la creació 
d’espais de protecció i benestar de l’alumnat i la 
millora del clima escolar a través de la convivència 
i la cohesió de la comunitat educativa. 

Col·laborar amb UNICEF ens exigeix un grau 
d’implicació per afrontar cada curs amb nivells 
de compromís creixents que aportin canvis cada 
vegada més profunds en aspectes clau del nostre 
Projecte Educatiu. 

A Catalunya hi ha fins a 22 centres educatius que 
estan reconeguts per UNICEF com a referents en 
educació en drets d’infància, i gairebé la meitat 
són de la xarxa marista.

https://www.unicef.es/educa/centros-referentes-listado
https://www.unicef.es/educa/centros-referentes-listado
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LESTONNAC 
CELEBRAT EL SIMPOSIO INTERNACIONAL LESTONNAC 

D’ALTES CAPACITATS
Divendres 4 de novembre es va celebrar el 
Simposio Internacional Lestonnac d’altes 
capacitats organitzat per les escoles Lestonnac a 
Catalunya.

La jornada d’altes capacitats i atenció personalitzada 
va generar un espai de reflexió i actualització al 
voltant de l’atenció educativa personalitzada 
dels alumnes amb altes capacitats. També es van 
tractar aspectes com el desenvolupament del 
talent de tot l’alumnat. 

Les tres ponents van aportar la seva expertesa 
per extreure conclusions per la millora de la 
identificació, la comprensió i l’atenció dels 
alumnes amb altes capacitats i sobre com millorar 
el seguiment i l’enriquiment curricular de tot 
l’alumnat. 

Durant el Simposi també van participar a la taula 
rodona diferents persones que representaven els 
àmbits escolar, familiar, universitari i associacions 
de suport i d’atenció psicopedagògica. A les 

acaballes de l’esdeveniment un grup d’alumnes 
de les escoles Lestonnac van presentar els seus 
projectes amb talent. 

Va cloure l’acte Meritxell Ruiz, secretària general de 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, agraint 
la participació i animant a les escoles a continuar 
treballant per la qualitat educativa posada al servei 
del país. 

ESCOLA TABOR
ELS PANELLS FOTOVOLTAICS SALVEN 150 ARBRES
La instal·lació ara fa gairebé un any dels panells 
fotovoltaics a l’Escola Tabor contribueix a la 
reducció de la nostra petjada de carboni. Segons 
les dades de l’escola, s’han salvat l’equivalent a 150 
arbres.

En aquest primer any de la implantació del sistema 
de generació d’energia verda i 100% renovable han 
pogut reduir la dependència de la xarxa pública. 
Poc a poc caminen cap a una producció d’energia 
sostenible i ja són 8,3 els MWh generats en aquest 
període.

Aquest fet, sumat a noves mesures preses en el 
vessant del consum (limitació de la temperatura 
de l’aire condicionat a les aules i els espais, estudi 
de la necessitat lumínica dels espais, instal·lació 
de sensors), els acosta a continuar fent la seva 
activitat de manera responsable i respectuosa 
amb el Planeta, en la línia dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
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Inaugurat oficialment el nou edifici d’infantil 
del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils. 
La directora del centre,  Pilar Bas, ha fet aquest 
divendres a la tarda de mestre de cerimònies. L’acte, 
senzill però emotiu, ha comptat amb les actuacions 
musicals d’alguns alumnes de Primària i de l’ESO, i 
amb els parlaments institucionals del director dels 
Serveis Territorials d’Educació,  Joan Manel Audí, 
l’alcalde de Cambrils,  Oliver Klein, i el director del 
Patronat de la Fundació del Col·legi Cardenal Vidal i 
Barraquer, Francesc Recasens. Per la seva part Joan 
Maria Padrell, rector de la parròquia de Santa Maria 
i membre del Patronat ha fet una oració i ha beneït 
l’edifici.

També han participat en la inauguració 
representants del món educatiu cambrilenc i de 
tota la comunitat educativa que forma el col·legi 
Cardenal Vidal i Barraquer: alumnat, famílies, 
personal i professorat del centre actuals o jubilats 
i membres del Patronat, a més de representats de 
les dues institucions que comparteixen la titularitat 
de l’escola:  el director general de la Xarxa d’Obres 
Educatives de  La Salle Catalunya,  Pere Vivancos; i 
el director general, Josep Closa, i el coordinador de 
Pedagogia i Innovació, Manel Salas, de la Fundació 
Vedruna Catalunya Educació. La pluja ha obligat 
a suspendre l’actuació infantil de Jaume Barri 
proposada gràcies a la col·laboració de l’AMPA de 
l’escola.

Reubicació i millora d’espais

Un cop inaugurat l’edifici s’ha pogut visitar aquest 
equipament que els nens i nenes d’I3, I4 i I5 han 
estrenat aquest curs i que respon a les necessitats 
actuals de l’alumnat de l’etapa infantil. L’edifici 
ocupa una part del pati de l’edifici la Salle, a tocar del 
Passeig la Salle i compta amb planta baixa i primer 
pis.

En el seu interior, el nou edifici disposa de nou aules-
classe equipades amb tota la tecnologia digital i 
pensades per acollir diferents espais i racons on 
fomentar la creativitat i l’aprenentatge dels més petits 
de l’escola. A més, s’han construït diferents espais 
per realitzar “Ambients”, una aula d’art, un laboratori 
i espai d’experimentació, un teatre i biblioteca i una 
nova aula de psicomotricitat. La directora del centre, 
Pilar Bas, assegura que “la distribució i reorganització 
de com són les aules és fruit del treball consensuat 

CARDENAL VIDAL I BARRAQUER DE CAMBRILS
EL COL·LEGI INAUGURA EL NOU EDIFICI D’INFANTIL

i de formació del claustre de repensar com acollim 
els infants, entrades relaxades, quins moments 
diferenciats d’aprenentatge tenim al llarg del dia 
i espais que ens ajuden en el creixement del nen i 
nena i la seva autonomia”.

La lluminositat natural de tots aquests espais ha 
estat una de les prioritats en la planificació de 
l’edifici. Tanmateix, s’ha fugit dels elements de 
plàstic i dels colors llampants i s’ha utilitzat colors 
neutres i materials naturals com la fusta. Tal com 
assegura Francesc Recasens, president del Patronat 
de la Fundació del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, 
“hem buscat espais diàfans i materials naturals. 
Creiem que l’escola ha de ser, estructuralment, 
com a casa per als nens i nenes petits. Per això hem 
esmerçat molts esforços en pensar aquest edifici 
que està en la sintonia del que considerem que ha 
de ser avui l’educació infantil”.

Cal assenyalar també que, en matèria d’instal·lacions 
i equipament, totes les aules del nou edifici 
compten amb l’equipament digital necessari, a més 
de calefacció per terra radiant i sensors de CO2 que 
renoven l’aire de forma automàtica quan detecten 
que n’ha pujat el nivell.

Un altre dels objectius en la construcció de l’edifici 
era lligar aquest equipament amb l’edifici de 
primària. Això s’ha aconseguit a través del nou 
espai de recepció i secretaria al qual s’accedeix 
pel Passeig La Salle número 4. En aquest espai les 
famílies podran trobar la seu central de l’escola, a 
més d’espais de reunió. La marxa dels nens i nenes 
d’infantil ha permès el condicionament de l’edifici 
de l’ESO. Durant aquest curs s’han reubicat espais 
com el menjador escolar i l’aula de música.

https://cvbcambrils.cat/
https://lasalle.cat/
https://vedrunacatalunya.cat/
https://vedrunacatalunya.cat/
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LA SALLE LA SEU D’URGELL  
ENGEGA EL “PROJECTE DIVINTECH” AMB LA COL·LABORACIÓ 

DEL LA UNIVERSITAT LA SALLE (URL) I LA UNIVERSITAT 
CAMPUS MADRID

Des de fa temps el Col·legi La Salle de la Seu 
d’Urgell treballa la robòtica amb l’alumnat que 
presenta necessitats educatives especials. Gràcies 
a la col·laboració de l’Empresa A. Miquel- Linde 
fa dos anys el col·legi va poder comprar el robot 
hominoide NAO, que entre moltes funcions 
pot ajudar a infants i joves amb dificultats a fi 
d’afavorir-ne el desenvolupament, l’assoliment 
dels aprenentatges, la socialització, etc. Empreses 
del territori com la companyia elèctrica urgellenca 
PEUSA també van col·laborar de manera inicial en 
el projecte.

Actualment, s’ha avançat molt en la introducció 
d’aquest robot a l’escola amb el Projecte Divintech 
(Diversitat, Inclusió i Tecnologia). Aquest s’ha 
engegat amb la implicació de la Universitat La Salle 
Ramon Llull a Barcelona (URL) i el Campus Madrid 
de la Salle (UAM). La Universitat de Barcelona 
aporta la seva extensa recerca en tecnologia i 
robòtica educativa social i la Universitat de Madrid 
incorpora l’experiència en psicopedagogia i 
pedagogia en TEA.

L’objectiu d’aquest projecte, doncs, és comprovar 
sota la tesi doctoral d’una estudiant de la 
Universitat La Salle URL si la introducció del robot 

MIKA, nom amb què se l’ha batejat, millora les 
diferents dificultats que presenten els alumnes i 
les alumnes amb trastorn de l’espectre autista dins 
la nova metodologia que impulsa la Salle, el Nou 
Context d’Aprenentatge (NCA).

Fa unes setmanes es va fer una presentació a 
les famílies del projecte amb molta participació i 
implicació d’aquestes i també es va poder presentar 
el projecte al Conseller d’Educació, Josep González 
Cambray, en el marc de la commemoració del 50è 
aniversari de l’empresa A. Miquel-Linde.

El col·legi, doncs, valora molt positivament aquest 
projecte en xarxa amb les dues universitats i totes 
les possibilitats que s’obren en el camp de la 
investigació i la robòtica social amb l’alumnat TEA 
dins el Nou Context d’Aprenentatge, NCA, sobretot 
amb l’objectiu final de poder traslladar el resultat 
d’aquest estudi a tots aquells centres que ho 
puguin aplicar amb el seu alumnat.
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Una delegació de La Salle Bonanova ha estat present 
a la conferència global del Batxillerat Internacional 
que ha tingut lloc a la Haia durant els dies 6, 7 i 8 
d’octubre amb més de 1600 Congressistes vinguts 
de tot Europa, Àfrica i Orient Mitjà.  

Aquesta  conferència, que ha girat al voltant del 
tema “Embracing innovation, inspiring action” 
(apostar per la innovació, inspirar l’acció) ha estat una 
plataforma única perquè els assistents participessin 
en debats profunds i compartissin idees noves així 
com millors pràctiques per a l’educació.  

Novament, s’han escoltat afirmacions contundents 
com “el nostre planeta està en crisi”. Els grans 

LA SALLE BONANOVA
ASSISTEIX A LA CONFERÈNCIA GLOBAL DEL IB DE 2022 A LA HAIA 

reptes globals interrelacionats que cal afrontar: el 
canvi climàtic accelerat, la desertització, l’extinció 
de part de la biodiversitat, la capacitat del planeta 
per alimentar la humanitat, la desigualtat extrema 
de la riquesa i les pandèmies globals, estan afectant 
milers de milions de persones arreu del món.  

Molta gent, especialment els joves, estan amoïnats 
pel futur que veuen davant seu. Aquesta crisi global 
planteja preguntes i grans oportunitats pel que fa al 
paper de l’educació.  

El professor Arjen Wals va donar algunes respostes 
utilitzant la perspectiva del Whole School Approach 
per aconseguir una educació de qualitat que sigui 
rellevant, responsable i transformadora tenint en 
compte els reptes globals més urgents. 

El 7 d’octubre van tenir una ponència sublim per 
part del ponent Steve Bollar sota el lema “Leaders 
are not supposed to blend in, they’re supposed to 
stand tall” (els líders no s’han de camuflar, han d’anar 
amb el cap ben alt). Els va fer recordar la necessitat 
de mantenir el cap ben alt en tot el que fan des de 
l’àmbit de l’educació per tal de maximitzar el seu 
lideratge i impacte, així com la necessitat de passar 
d’una mentalitat conformista a una mentalitat de 
compromís alhora que protegeixen i honoren la 
seva integritat.

SAGRADA FAMÍLIA STA PERPÈTUA DE MOGODA
INTERCANVI AMB UNA ESCOLA SUECA

Alumnes de 3r d’ESO del col·legi Sagrada Família 
de Santa Perpètua participen en un intercanvi 
internacional amb una escola de Vallentunna, 
Suècia. Els companys suecs van arribar diumenge 
23 d’octubre i durant la setmana van visitar diferents 
indrets del país, com Barcelona o Tarragona. 

Els alumnes de Sagrada Família viatjaran a Suècia el 
mes de maig.
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ESCOLA PIA DE SITGES
L’AJUNTAMENT APROVA LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
URBANÍSTIC QUE PERMETRÀ LA REFORMA I AMPLIACIÓ

Dimecres 26 d’octubre a la tarda, en el Ple Ordinari de 
l’Ajuntament de Sitges es va aprovar la modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
relativa a l’àmbit d’actuació Urbanística de l’Escola 
Pia de Sitges.

Aquest fet és un pas important per fer realitat la 
reforma integral i ampliació de l’escola.

La Fundació Cultural de Sitges, la propietària de 
l’immoble, i l’Escola Pia de Catalunya valoren molt 
positivament aquesta aprovació inicial, que els 
encoratja a continuar treballant conjuntament per 
tirar endavant aquesta obra.

ESCOLA TABOR  
L’AUXILIAR DE CONVERSA, MARIA LYONS

Després que els dos darrers anys les mesures 
sanitàries restringissin molt la interacció entre 
alumnes i la presència de docents a les aules, 
aquest curs 2022/23 l’escola Tabor ha recuperat la 
figura de l’Auxiliar de conversa. I en aquesta ocasió 
es tracta de la Maria Lyons.

Les llengües s’aprenen per ser parlades, per ser un 
instrument de comunicació. Per això, a Tabor donen 
importància a l’oralitat i despleguen programes 

com el Parlem pels descosits per entrenar els seus 
alumnes en la pràctica de les exposicions orals.

I pel que fa a la llengua anglesa, ja fa molts anys que 
tenien a l’escola un auxiliar, una persona de parla 
materna anglesa que anava a les aules a parlar i 
només a parlar. De la gramàtica i l’expressió escrita 
ja se n’encarreguen els mestres i professores. 
L’auxiliar passa dues hores setmanals a les classes 
d’Educació Primària i Secundària treballant en 
petits grups.

I a Educació Infantil compten amb la Nursery 
teacher, que un cop acabi el procés d’adaptació 
dels Esquirols començarà a passar algunes hores 
també a la classe dels Elefants i dels Xais.

Maria Lyons ha estudiat Història i Literatura Anglesa 
a la Universitat de Sussex i actualment es prepara 
per a la docència de la seva llengua a persones no 
anglòfones.

A l’Escola Tabor duen a terme l’activitat docent 
orientada als alumnes i la despleguen a través dels 
set eixos que articulen el nostre Projecte Educatiu: 
excel·lència educativa, valors i igualtat, proximitat, 
tecnologia, territori i sostenibilitat, idiomes i serveis.
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Durant el curs 2021-2022, el claustre del col·legi 
l’Ave Maria de Manresa ha rebut formació i 
acompanyament en el seu projecte de valors del 
centre de la mà de l’equip de  Referents Educatius, 
liderat per la Carla Mas (psicòloga experta en valors) 
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).

Tot el claustre ha treballat com a equip amb 
l’objectiu de treballar la concreció i el desplegament 
del projecte de valors de l’escola. Per dur a terme 
aquest treball, tots els docents han fet una sessió 
de cohesió d’equip presencial, una formació en 
línia, una sessió individual de descoberta de valors 
amb l’eina online “El Valor dels Valors” i una sessió 
presencial de tancament del curs.

Per dur a terme tot aquest treball en valors es va 
treballar amb el model 3E dels Valors de Simon 
Dolan (psicòleg i catedratic d’ESADE). Aquest 
model és fruit de més de 35 anys d’investigació 
per part de Simon Dolan sobre l’estrès i la seva 
relació amb els valors. En els seus estudis, Dolan 
va arribar a la conclusió que l’estès és fruit d’una 
incoherència amb el teu sistema de valors. En 
els seus estudis va poder establir que els valors 
s’agrupen en tres grans eixos: eix econòmic-
pragmàtic, eix emocional-relacional i eix social i 
va crear el marc de treball per valors. El treball dels 
valors que conformen aquests eixos seguint la 
metodologia desenvolupada per Dolan és la base 
que Referents Educatius ha seguit a l’hora de fer 
el treball per valors en el centre. Aquest treball 
en valors els ha permès treballar tant a nivell 
individual en la descoberta de valors personals 
com a nivell grupal i d’equip (descobrir els valors 
de l’equip) com a nivell de centre treballant els 
valors declarats i els valors viscuts a l’escola.

Aquesta metodologia permet detectar si els 
valors estan alineats i si estan en coherència 
amb tot allò que fan en el seu dia a dia a l’escola 
o si, per contra, hi ha algun tipus d’incoherència o 
desalineació i els hi dona les bases per treballar-la.

Des de Referents Educatius plantegen el treball 
començant pel propi docent a nivell individual ja 

AVE MARIA DE MANRESA
REALITZA UN PROJECTE INNOVADOR DE TREBALL PER 
VALORS

que per exercir un autèntic lideratge cal treballar 
individualment per conéixer com som i així poder 
explorar les nostres fortaleses, capacitats i habilitats.

Per aquest motiu, tot els docents del col·legi L’Ave 
Maria van treballar el seu propi Mapa dels Valors 
amb una eina digital “El Valor dels Valors”. 
Aquesta eina els va permetre descobrir quins són 
els seus 5 valors com a Referents Educatius i els 
va ajudar a prioritzar, concretar i a establir un pla 
d’acció per treballar aquells valors que per ells són 
realment importants. 

Tot això ha fomentat la comunicació de tot l’equip 
i ha permès treballar el vincle entre totes les 
etapes creant un espai de reflexió personal i 
professional per a la transformació educativa a 
partir dels valors.

En paraules del director pedagògic Rafael García  
Jauregui:

“Aquesta formació ens ha ajudat a posar ordre 
en com treballar els valors perquè formin part 
important i incorporada en el dia a dia del centre. 
A través de les dinàmiques proposades hem pogut 
establir un punt de partida, establir criteris i dotar-
nos de recursos pràctics de com treballar els valors 
a partir de les nostres pròpies propostes.” 

http://www.avemariamanresa.cat/
https://www.referenteseducativos.com/
https://www.fecc.cat/
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FUNDACIÓ EDUCATIVA VEDRUNA CATALUNYA
21 ESCOLES VEDRUNA, A LA SORTIDA SIMULTÀNIA DE PLOGGING

Lloret de Mar ha acollit el Primer Congrés Mundial 
de Plogging  els dies 7 i 8 d’octubre i Vedruna 
s’hi ha sumat. Fins a 21 escoles de la xarxa han 
practicat aquesta disciplina que combina l’esport 
i la recollida de deixalles. Una manera concreta 
de millorar l’entorn natural proper a l’escola i 
que, en aquest cas, ha coincidit amb una sortida 
simultània arreu del món. 

El Congrés, que ja estava programat pel 2019 
i que la pandèmia va obligar posposar, ha 
comptat amb la intervenció del professor  Joan 
Bassa, de  Vedruna Prats de Palafrugell. Bassa 
ha compartit en una taula rodona de joves 
la trajectòria de treball de  Vedruna amb els 
ODS. Entre d’altres personalitats, al congrés 
hi ha assistit  el suec  Erik Ahlström, fundador 
del plogging. L’espai ha servit per fer  xarxa 
d’entitats i administracions compromeses amb 
el medi ambient i promotores d’aquesta pràctica 
esportiva i de sensibilització.

ESCOLA TABOR 
L’ESCOLA TABOR FA 55 ANYS

El 2 d’octubre l’Escola Tabor celebra el seu 55 
aniversari. Aquest dia, de l’any 1967, va obrir les 
portes i al 2022 tots els que formem l’Escola Tabor 
ho celebren.

Tot i que cada any hi ha un 2 d’octubre i recorden 
l’aniversari amb els seus alumnes, els anys 
múltiples de 5 l’escola Tabor els hi agrada donar 
un caire especial a l’esdeveniment. 

Així, a quarts de cinc de la tarda s’han trobat tots 
al pati esportiu de l’escola per celebrar aquesta 
fita. Després d’unes paraules de mestres i de 
la direcció de l’escola, tots han berenat pa amb 
xocolata, que és un berenar que bé haguessin 
pogut menjar el dia de la inauguració.

Per molts anys!

https://ploggingcongress.com/
https://ploggingcongress.com/
https://vedrunacatalunya.cat/vedruna-ods/
https://vedrunacatalunya.cat/vedruna-ods/
https://www.escolatabor.cat/aniversari55/
https://www.escolatabor.cat/aniversari55/
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La Fundació Educativa Cor de Maria va iniciar, 
el proppassat 3 de novembre, un nou cicle de 
xerrades virtuals amb l’objectiu de convidar 
a famílies, docents i públic en general a 
reflexionar plegats sobre alguns dels principals 
reptes educatius que tenim com a societat. 
Aquests  webinars volen esdevenir un espai 
virtual per pensar i repensar-nos, per compartir 
eines i per fer xarxa.  Aquest curs els satisfà molt 
haver obert aquest espai amb l’Eva Bach qui va 
parlar de l’autoestima.  

Aquest concepte és l’eix principal del projecte 
que cada curs engeguen les escoles Cor de Maria 
i Dr. Masmitjà, des del departament d’Educació 
en Valors i Competència Espiritual, i que volen 
que impregni d’una o altra manera totes les àrees 
i activitats que fan. Aquest sentiment, percepció, 
capacitat... l’han volgut concretar en un lema 
“Estimat com ets”, un objectiu a assolir, no 
sols per als seus alumnes sinó per a tota la 
comunitat educativa. 

La xerrada “Les llavors d’una sana autoestima 
en infants i adolescents” de  l’Eva Bach ens 
permet saber que és i que no és l’autoestima, 
quines fons, nutrients i qualitats té l’autoestima 
i com podem afavorir-la en els nostres infants 
i joves. 

L’Eva Bach és llicenciada en Ciències de 
l’Educació per la UB, pedagoga, mestra, 
escriptora, conferenciant, orientadora familiar, 
col·laboradora del suplement Criatures del Diari 
ARA... Autora i coautora de diversos llibres, entre 
els més recents:  Com cuidar la salut emocional 
(2022) o Mares i pares influencers (2019).

La imatge i valoració positiva d’un mateix és 
fonamental tant en l’etapa d’infantil, que és quan 
es comença a crear la pròpia personalitat, com 
en l’adolescència perquè és un dels períodes més 
crítics per al desenvolupament de l’autoestima. 
Els infants i joves amb una adequada autoestima 
estan contents amb la seva vida, reconeixen els 
seus punts forts i admeten els seus defectes. En 

FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
INICIA EL CICLE DE XERRADES VIRTUALS CURS 22-23

definitiva són feliços. Mares, pares i educadors 
han d’anar conreant en els nens, a través de 
l’afecte, una sana autoestima. 

L’Eva Bach ens ajuda en aquesta xerrada a saber 
què cal fer “llavor a llavor” i, amb la seva expertesa, 
ofereix alguns dels ingredients clau per ajudar 
a forjar una sana autoestima. Us convidem a 
escoltar-la clicant aquest enllaç o través de les 
xarxes de Fundació Educativa Cor de Maria.

https://www.youtube.com/watch?v=oASzQ6zC6bs
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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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Seguiu-nos!Seguiu-nos!Els nostres portals: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/

