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“Gràcies per iniciar un camí de no retorn i permetre 
que UNICEF us acompanyi en la defensa dels 
drets dels infants”. Així s’expressava Maria Mur, 
coordinadora d’Educació del Comitè UNICEF 
Catalunya, en l’acte d’entrega de diplomes de 
reconeixement a les escoles que tenen els drets 
dels infants incorporats dins del projecte educatiu, 
entre les quals 9 escoles de la xarxa marista de 
Catalunya. Maria Mur, a més, ha lloat els centres 
referents per dur a terme una educació “orientada 
a desenvolupar les capacitats de la infància 
respectant els drets humans des d’una òptica 
local i global i respectant el medi ambient”. L’acte 
va tenir lloc el dimarts 13 de desembre al Palau 
Macaya de Barcelona.

En l’esdeveniment, Quima Oliver, coordinadora 
d’UNICEF a Catalunya, ha destacat la importància 
d’incorporar els drets dels infants en les activitats 
curriculars i ha afegit que tenim un nou repte amb 
la LOPIVI, també el Departament d’Educació: “fem 
una crida perquè les escoles i instituts tingueu 
totes les eines per implementar aquesta llei”. Per 
la seva part, Anna Chillida, directora general de 
l’Alumnat del Departament d’Educació, ha agraït 
als centres reconeguts “una mirada que volem 
que impregni tota pràctica educativa” i ha felicitat 
UNICEF “per l’acompanyament als centres i 
per l’esforç per posar els drets de la infància en 
primera línia”.

En l’entrega de diplomes, els directors dels centres 
han tingut paraules d’agraïment cap a UNICEF 
en general i cap a Maria Mur en particular per 
haver-los acompanyat amb calidesa i eficàcia 
durant tot el procés. Ramon Rúbies, director de 

Maristes Anna Ravell, ha destacat el paper dels 
educadors, “garants perquè els infants siguin 
capaços de reconèixer els seus drets”, i Íngrid 
Floriach, directora de Maristes Valldemia (Mataró) 
feia extensiu l’agraïment a tota la comunitat 
educativa, “els qui cada dia eduquen, estimen 
i acompanyen els infants en el coneixement 
dels drets dels infants”. Xavi Garcia, director de 
Maristes Girona, ha dit que “estem fent coses que 
valen la pena”, i tant el director de Maristes Rubí, 
Valentí Alarcón, com la directora de Maristes 
Sant Pere Chanel (Malgrat de Mar), Maria Antònia 
Pelegrín, han tingut un record per a tots aquells 
que ens han precedit, “els valors que ara se’ns 
reconeixen ja eren valors que feia molt de temps 
que es treballaven”.

Des de Maristes Champagnat (Badalona), Joan 
Pratdepadua i Maria Rosa Esteban, director 
i sotsdirectora, han destacat l’orgull d’estar 
acompanyats per UNICEF, “una entitat reconeguda 
internacionalment” i que aquest reconeixement 
representa “que donem veu als infants i joves”. 
Monte Pons, directora de Maristes Igualada, ha 
reconegut que aquest procés “ens ha fet adonar 
de tota la feina que estem fent en favor dels drets 
dels infants” i Oriol Capdevila, sotsdirector de 
Maristes La Immaculada (Barcelona) ha dit que 
“som on volem ser, formant part d’una xarxa de 
centres”.

Els directors i directores han tingut paraules 
d’agraïment cap a Raimon Novell, director de 
Maristes Sants-Les Corts i fins ara coordinador de 
l’Equip de Protecció de la Infància de Catalunya. 
Amb paraules de Maria Antònia Pelegrín, “gràcies 
al Raimon, que ens ha ajudat, ens ha impulsat i 
ens ha animat”. Per la seva part, Raimon Novell ha 
incidit en la importància de fer xarxa, tant dins de 
Maristes com fora de Maristes, de veure els infants 
com a subjectes de drets i d’implicar les famílies 
en els processos de defensa dels drets dels infants. 
El director de Maristes Sants-les Corts ha tingut 
unes paraules de record per al nostre fundador, 
Marcel·lí Champagnat, qui deia que “per ser un 
bon cristià s’ha de ser un bon ciutadà”. I això, ha 
afegit, “ha d’anar acompanyat de la participació 
d’infants i joves”. 

ESCOLES MARISTES
UNICEF ENTREGA ELS DIPLOMES QUE ELS RECONEIXEN COM A 

ESCOLES REFERENTS EN EDUCACIÓ EN DRETS DELS INFANTS
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MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE ST FELIU DE 
LLOBREGAT 

L’HOQUEI SALA A L’ESCOLA
L’escola Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu 
de Llobregat han estrenat una breu iniciació a 
l’hoquei sala gràcies al programa de difusió de 
l’hoquei a les escoles realitzat per la Federació 
Catalana d’Hoquei amb la col·laboració del 
president del Col·legi Català d’àrbitres, en Marc 
Hellín i de Jordi Masip i German Herrero, monitors 
de la Federació. Aquesta iniciativa permet que 
l’alumnat de primer a sisè de primària tingui un 
primer contacte amb un esport que no els és gaire 
conegut i puguin gaudir de la seva pràctica.

En l’actualitat, Marc Hellín encara exerceix com a 
àrbitre en actiu, a nivell nacional i territorial, a més 
de desenvolupar la seva tasca amb la federació. 
Jordi Masip i Germán Herrero també segueixen 
en actiu com a jugadors de primer nivell i com a 
entrenadors de categories inferiors masculines 
i femenines del FC Barcelona  i la Federació 
Catalana d’Hoquei. 

Marc Hellín amb la col·laboració de la Federació 
Catalana d’hoquei es va oferir a portar aquest 
esport a l’escola i com a resultat s’estan duent a 
terme unes sessions d’iniciació (entre 3 i 4 sessions 
a cada curs), adaptades a cada edat, on s’explica 
el reglament i les característiques de l’esport. Els 
alumnes coneixen també les tècniques de joc i 
es practica amb el material (estics i boles) que la 
Federació ha facilitat a l’escola. 

Són unes sessions molt motivadores i pràctiques 
a càrrec de Jordi Masip on l’alumnat té un primer 
contacte amb aquest esport i el practica de 
manera cooperativa.

Aquest esport comporta molts beneficis i 
aprenentatges per als alumnes a nivell motriu: 
han de coordinar els moviments del cos amb el 
moviment de l’estic i la direcció i intensitat de la 
pilota per poder colpejar-la de manera adequada i 
passar-la a un company, desplaçar-se, realitzar un 
llançament, etc.

També millora la visió espacial de l’alumne, en 
tractar-se d’un esport on s’utilitza un element 
com l’estic i, per tant, el punt d’impacte de la bola 
està allunyat del cos, i, en conseqüència, han de 

controlar adequadament el seu entorn per fer 
arribar la pilota allà on volen.

Finalment, en ser un esport d’equip, es fomenta 
també el treball en grup i la cooperació entre 
iguals, ajudant a millorar les seves relacions i 
habilitats socials.

L’escola considera que és una bona iniciativa 
poder donar a conèixer aquest esport, i agraeix la 
implicació de Marc Hellín, Jordi Masip i German 
Herrero així com a la Federació Catalana d’Hoquei 
que han fet possible aquest nou aprenentatge per 
als i les seves alumnes.

https://www.fchockey.cat/
https://www.fchockey.cat/
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La tarda del 21 de novembre es va presentar 
l’objectiu general de l’escola Tabor per al curs 
2022/23.

Aquest objectiu és una proposta que l’escola 
adopta cada curs com a motor d’aprenentatge, 
compartit entre tots els nivells que en formen part. 
Es tracta de buscar reptes reflexius que els portin a 
créixer com a persones, aprofundint-hi en diferents 
graus, des dels més petits fins als més grans.

Aquest curs s’han proposat ajudar a créixer persones 
més ÈTIQUES, HONESTES, RESPECTUOSES i 
TOLERANTS. Volen que els nostres alumnes 
comprenguin la riquesa que suposa unir diversitat 
i convivència per gaudir de viure i aprendre sense 
límit. El valor de la diferència ajuda a ser crític i a 
definir el tipus de persona que es vol ser i que 
necessita la societat del futur.

Com cada curs, per acompanyar el repte, els 
alumnes d’ESO van fer les seves propostes de lema 
i el guanyador ha estat “El respecte i l’honestedat, 
de primera necessitat!”, proposat per l’Oriol Oller 

ESCOLA TABOR 
EL RESPECTE I L’HONESTEDAT, DE PRIMERA NECESSITAT! 

(Joan Maragall - 3r d’ESO). Per fer gràfic aquest 
lema, els alumnes de Tramuntana, Garbí i Llevant 
van proposar uns logotips també molt atractius, 
dels quals es va seleccionar la proposta del Gerard 
Solano (Llevant - 6è d’EP).

A partir d’ara l’escola anirà desenvolupant aquest 
objectiu tant a nivell intern de cada classe com a 
totes les activitats conjuntes del curs 2022/23.

https://www.grupogalilea.com/
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Divendres 25 de novembre, 517 alumnes de 5è, 
6è de Primària, i els de 1r a 4t d’ESO de l’escola 
Joan XXIII de Tarragona han participat en l’activitat 
“Quilòmetres de solidaritat” promogut per l’ONG 
“Save the Children”.

Quilòmetres de Solidaritat és un projecte que 
compleix 19 edicions en aquest curs 22/23 i 
que durant el curs passat va comptar amb una 
participació de més de 500.000 alumnes de tot 
l’estat espanyol.

L’escola Joan XXIII, aquest any, se suma amb 
aquesta cursa en la lluita contra la desnutrició 
que viuen milers de nens i nenes a la Banya 
d’Àfrica. S’està vivint la crisi mundial més gran de 
fam del segle XXI i volen ajudar els qui més l’estan 
patint. Durant les setmanes prèvies a l’acte del dia 
25, van fer dinàmiques i diverses activitats a les 
aules per reflexionar envers aquesta situació 
de desigualtat que pateixen els infants d’altres 
entorns per motiu de la guerra o la crisi.

Els alumnes participants han realitzat una cursa 
/ caminada no competitiva (cadascú en funció 
de les seves possibilitats) a l’Anella Mediterrània, 
i en funció del nombre de trams recorreguts, als 
alumnes se’ls va fer entrega d’uns gomets que 
es traduïen en euros (1 gomet= 1 €) de donatiu 
que van portar a l’escola, i l’escola va ingressar al 
compte de l’ONG.

JOAN XXIII DE TARRAGONA
L’ESCOLA PARTICIPA EN EL PROJECTE “QUILÒMETRES DE 
SOLIDARITAT” DE “SAVE THE CHILDREN”

Amb la participació de l’escola en aquesta activitat 
han aconseguit dos objectius: conscienciar sobre 
situacions de pobresa i guerra que pateixen molts 
nens arreu del món i, d’altra banda, el foment de 
l’activitat física en la infància i adolescència.

La participació a la cursa per part d’alumnes i 
docents es va realitzar en el context d’alegria propi 
del convenciment d’ajudar a qui més ho necessita.

https://www.savethechildren.es/kilometros-de-solidaridad-coles
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SAGRADA FAMÍLIA DE TORTOSA   
EL COL·LEGI DIOCESÀ PEREGRINA A BARCELONA

Després d’un parèntesi a causa de la pandèmia, 
el Col·legi Diocesà Sagrada Família ha tornat a  
organitzar la peregrinació que cada dos anys es 
porta a terme amb tot els alumnes del centre. Diem 
peregrinació i no sortida, perquè en definitiva és 
això, és sortir de la comoditat del dia a dia per 
trobar-nos amb el Senyor en l’Eucaristia en un lloc 
de peregrinació o bé en un lloc representatiu de la 
nostra fe. I en aquesta ocasió, va ser en la Basílica 
de Sta. Maria del Mar de Barcelona. Van ser un 
total de 660 alumnes i professors els qui es van 
desplaçar fins allà, presidits per l’encara Bisbe de 
Tortosa, Don Enrique Benavent.

El primer acte del dia va ser l’Eucaristia, presidida 
pel Bisbe Enrique i pel Bisbe auxiliar de Barcelona, 
el Bisbe Javier. Van aprofitar aquesta celebració 
per donar gràcies a Déu pels  anys de ministeri 
que el bisbe de Tortosa ha estat al servei de la 
seva diòcesi, van pregar pel nou encàrrec que Don 
Enrique ha rebut i van obsequiar el bisbe Enrique 
amb l’Atles lingüístic de la diòcesi de Tortosa.

Després de l’Eucaristia, tots els alumnes i professors 
es van dirigir fins a l’escalinata de la Catedral per 

tal de fer la foto de grup, que a més d’un va cridar 
l’atenció pel nombre del grup.

I a partir d’aquell moment començava la segona 
part de la jornada amb una activitat cultural 
adaptada per a cada cicle: l’alumnat de 2n, 3r i 
4t de Primària va anar a complimentar la visita a 
Catalunya en miniatura recorrent les maquetes 
dels llocs principals de Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i el racó dedicat a Gaudí. Els del Cicle 
Superior de Primària i 1r Cicle de l’ESO es van 
desplaçar del barri del Born fins a la zona de 
Sant Gervasi – La Bonanova per visitar el Museu 
de la Ciència “CosmoCaixa”, la zona general i les 
seves exposicions permanents, com el famós 
bosc inundat o la sala univers entre moltes altres. 
Els del segon cicle de l’ESO van poder gaudir 
de l’emblemàtic Poble Espanyol on el poble és 
arquitectura, és art, és tradició, és artesania i és aire 
lliure. I finalment, l’alumnat de Batxillerat va poder 
aprendre amb més profunditat la història i l’art de 
la Basílica de Santa Maria del Mar.

Després d’un dia ben carregat d’emocions i bona 
convivència van tornar a Tortosa a darrera hora de 
la tarda.
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Els alumnes de Vedruna Vilafranca Jan de 
Antonio, Mireia Sala i Anna Raventós han 
guanyat la primera edició dels Premis Premsa 
Comarcal a la Solidaritat pel reportatge ‘Un 
ordinador, un futur’, dedicat al projecte Labdoo. 
Entre els finalistes reconeguts en la mateixa 
categoria, de 3r i 4t d’ESO, hi ha les alumnes Ana 
Llácer, Tània Pérez i Elsa Secanell de Vedruna 
Sant Sadurní d’Anoia pel reportatge ‘El que 
dones… reps’ sobre la Casa dels avis.

L’acte de lliurament ha tingut lloc aquest dissabte 
al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Ha 
estat en el marc dels actes institucionals dels 
40 anys de l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal (ACPC), convocant d’aquests guardons. 
Han assistit a la celebració més de 400 persones, 
entre les quals editors de premsa, periodistes, 
directors de comunicació i anunciants.

El reportatge dels alumnes de Vedruna Vilafranca 
fa un emotiu recorregut del que significa Labdoo 
pels alumnes d’aquesta escola, amb un retrat 
únic i de gran qualitat periodística. Encara dins 
del Palau de la Música, els guardonats han lliurat 
a Jordi Ros, fundador de l’entitat solidària 
Labdoo, la dotació econòmica del premi perquè 
l’organtizació pugui continuar ajudant a portar 
l’educació a qualsevol indret del planeta.

VEDRUNA VILAFRANCA I VEDRUNA ST SADURNÍ
PREMIS PREMSA COMARCAL A LA SOLIDARITAT

El concurs premia reportatges sobre solidaritat 
elaborats per estudiants d’ESO de centres 
d’ensenyament de tot Catalunya. Una 
convocatòria per promoure entre els joves els 
valors d’una convivència igualitària entre les 
persones de diferent índole. El presentador de 
l’acte, Òscar Dalmau, ha destacat l’èxit de la 
convocatòria i la qualitat dels treballs presentats. 
I el secretari de Comunicació, Oriol Duran, i 
Montse Dalmau, membre de la junta de l’ACPC, 
han estat els encarregats de fer el lliurament dels 
guardons.

La presidenta en funcions del Parlament, Alba 
Bergés, i la consellera de presidència, Laura 
Vilagrà, han presidit l’acte, que ha estat amenitzat 
amb actuacions musicals dels cantautors Joan 
Dausà i Montse Castellà. 

[Galeria de fotografies dels premis]

https://www.premsacomarcal.cat/noticia/8087/lacpc-clou-els-actes-del-40e-aniversari-amb-una-emotiva-gala-rodejada-de-professionals-i-a
https://www.premsacomarcal.cat/noticia/8087/lacpc-clou-els-actes-del-40e-aniversari-amb-una-emotiva-gala-rodejada-de-professionals-i-a
https://youtu.be/ZfTAYZSpiGY
https://platform.labdoo.org/es/content/sobre-labdoo
https://platform.labdoo.org/es/content/sobre-labdoo
https://www.flickr.com/photos/140408047@N06/albums/72177720303827261
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El dijous dia 17 de novembre a les 17’30h es va 
celebrar l’entrega de premis del 37è Concurs Bíblic 
de Catalunya i del Concurs d’Educació Vial Bisbe 
Francesc, al Teatre Municipal de la ciutat de Sant 
Feliu de Guíxols.

En aquest acte varen assistir alumnes de l’escola 
Cor de Maria – Sant Josep, des d’Infantil fins a 
alumnes  de l’ESO, passant per l’etapa de Primària. 

Els encarregat de fer l’entrega dels premis als nens 
i nenes de l’escola foren el Sr.Carles Motas alcalde 
de la ciutat, la Sra. Cristina Carrión directora de 
l’escola,  el Sr.Santiago Torregrossa Madueño, 
Delegat Episcopal de la Pastoral de la carretera 
del Bisbat de Girona, la Sra. Susanna Poch Cap 
del servei català de trànsit de Girona, la Sra Petri 
Espada de l’Associació de víctimes d’accidents 
de trànsit STOP ACCIDENTS de Barcelona i el 
Sr. Esteve Rifà col·laborador de la Pastoral de la 
Carretera de Barcelona  

Aquest lliurament de premis va ser un acte festiu 
on tots els alumnes varen estar acompanyats per 
les seves respectives famílies i en van gaudir d’allò 
més.

El Concurs Bíblic de Catalunya és un concurs 
molt antic que es porta a terme a totes les escoles 
d’arreu del territori, que ja està a la seva edició 
trenta-set i que ajuda a estimular  als nois i noies 
de les escoles i catequesi de Catalunya perquè 
coneguin Déu a través de les ensenyances de la 

COR DE MARIA - SANT JOSEP 
ENTREGA DE PREMIS AL TEATRE MUNICIPAL

Bíblia. Aquest està format per diferents categories, 
on hi poden participar alumnes des dels cinc anys 
fins a alumnes d’ensenyances post-obligatòries. El 
Concurs Bíblic inicial està pensat per nens i nenes 
de 5 a 7 anys, el Concurs Bíblic Bàsic per alumnes 
de 8 a 13 anys i al Concurs Bíblic de dibuix hi 
poden participar a partir dels 8 anys. Així mateix, el 
Concurs Bíblic Informàtic està pensat per alumnes 
de totes les edats .

Així mateix i  coincidint amb la setmana que es 
celebra el Dia Mundial en record de les víctimes 
d’accidents de trànsit, es va fer també el lliurament 
de premis del Concurs d’educació vial Bisbe 
Francesc, organitzat per la Delegació episcopal de 
la Pastoral de Trànsit del Bisbat de Girona.  Aquest 
té l’objectiu de conscienciar la població davant 
d’aquests tipus d’accidents i de reunir, donar caliu, 
escoltar i acompanyar a totes les persones que 
n’han patit així com tots aquells que han perdut 
els seus éssers estimats.

Per tal de contribuir a aquesta conscienciació, 
la Delegació episcopal del Trànsit del Bisbat de 
Girona cada curs convoca aquest concurs, que 
va adreçat als estudiants de diferents nivells 
educatius i que premia treballs relacionats amb el 
món de la mobilitat. La temàtica d’aquesta edició 
era “EN POSITIU, per arribar als Zero accidents de 
trànsit” i hi havia dues categories de participació 
(infantil i juvenil), amb tres destacats premis per a 
cadascuna d’elles.
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El dia 26 d’Octubre es va celebrar la presentació 
del lema de les escoles de l’Arquebisbat “Escolto 
i actuo!”, amb la visita del Mons. Joan Planellas i 
Barnosell, Arquebisbe metropolità de Tarragona i 
primat.  Notícia de l’acte de l’Arquebisbat.

Es va dut a terme una activitat on van participar 
tota la comunitat de l’Escola Joan XXlll, repartint 
els objectius associats als ODS (objectius de 
desenvolupament sostenible) amb la finalitat de 
respondre a “Escolto” pensant en la manca que 
trobem en cada objectiu, i donar una resposta “Actuo” 
al fet que podem aportar per a donar una solució a 
aquest problema resoldre aquest inconvenient. Tot 
això es va treballar a classe amb tots alumnes i a les 
reunions dels diferents equips de l’escola.

L’acte que es va realitzar va consistir en una petita 
introducció del que s’havia fet anteriorment, una 
petita motivació del director i unes paraules del 
Mons. Arquebisbe donant les gràcies i encoratjant 
als infants i als docents per ser motor del canvi. Dos 

JOAN XXIII DE TARRAGONA 
PRESENTACIÓ DEL LEMA DEL CURS 2022-23 I VISITA DEL 

SR. ARQUEBISBE JOAN PLANELLES

representants de cada grup van sortir a llegir la 
problemàtica i l’ODS relacionats que havien treballat 
a la classe, mentre altres companys enganxaven la 
peça. 

Al finalitzar va quedar un mural on es representa el 
lema i totes les actuacions que volen fer a l’escola per 
fer del món un món millor.

Aquí podeu veure el reportatge fotogràfic de l’acte.

Després de la campanya de recollida de material 
escolar duta a terme per l’escola Tabor en les darreres 
setmanes, l’Associació ASPERPOL en va recollir una 
caixa plena i properament el farà arribar a la seva 
destinació.

Les festes de Nadal desperten en la nostra societat 

ESCOLA TABOR
MATERIAL ESCOLAR PER A ESCOLES DE GÀMBIA

sentiments de pau, amor i solidaritat. Ja fa molts anys 
que a l’Escola Tabor fan campanyes de recollida. Si fa 
uns anys eren aliments destinats a les accions de Càritas 
parroquial de Santa Perpètua, en les darreres edicions 
han canviat l’objectiu de la campanya de l’escola, ja 
que la recollida d’aliments està molt ben treballada 
des d’altres institucions, com el Banc d’aliments, que 
poden coordinar aquesta tasca de manera més eficient 
de cara a les famílies que ho necessiten.

Coneixedors d’aquesta ONG perpetuenca que és 
ASPERPOL, el desembre de 2022 l’escola ha tornat a 
recollir material escolar per a unes escoles gambianes 
que podran treure profit dels llapis, llibretes, estoigs 
i altres estris que les famílies de l’Escola Tabor han 
aportat en aquesta ocasió. 

Tabor, conscients de la importància de l’educació de 
nens i nenes per a un futur més just, esperen que la 
seva petita aportació ajudi els alumnes d’aquell país 
africà a millorar les seves condicions d’estudi. 

https://www.escolajoan23.com/noticies_c/presentacio-del-lema-visita-larquebisbe-41.html
https://www.escolajoan23.com/noticies_c/presentacio-del-lema-visita-larquebisbe-41.html
https://www.arquebisbattarragona.cat/2022/10/27/larquebisbe-joan-inicia-les-visites-a-les-escoles-diocesanes/
https://www.escolajoan23.com/fotos_c/presentacio-del-lema-del-curs-escolto-actuo-visita-sr-arquebisbe-joan-planellas-41.html
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MARE DE DÉU DE LA MERCÈ DE ST FELIU DE LLOB.  
MANIFEST PEL 74È ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ 

UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS 
El 10 de desembre del 1948, l’Assemblea General de 
Nacions Unides va aprovar i proclamar la Declaració 
Universal dels Drets Humans. Aquesta va néixer 
com a resposta a les devastadores guerres que 
havien assolat el món fins l’any 1945.

Es tractava doncs del primer instrument universal 
que reconeixia els drets inalienables a la persona 
humana sense distinció d’ètnia, color, sexe, llengua, 
origen nacional o social, posició econòmica, 
naixement o qualsevol altra condició; i que els 
assentava en el principi de la   dignitat humana 
com el fonament de la llibertat, la justícia i la pau 
al món.

Al llarg d’aquests anys, la Declaració ha exercit 
una important influència a nivell moral, polític 
i fins i tot jurídic, però no podem ignorar que 
aquesta va ser aprovada mitjançant una resolució 
que comprometia però no obligava als Estats 
membres a assegurar, en cooperació amb l’ONU, 
el respecte universal i efectiu dels drets humans i 
de les llibertats fonamentals.

Des del Col·legi Mare de Déu de la Mercè, com a 
centre participant de l’activitat educativa de la 
Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO a Catalunya 
(XEAUC), han realitzat un ABP entorn a aquest drets: 
una exposició d’infografies i una recomanació de 

llibres i pel·lícules a la Biblioteca Montserrat Roig 
de Sant Feliu de Llobregat;  han fet el guió d’un 
podcast  per a la ràdio de la ciutat; alhora, també 
han rebut la visita de diversos testimonis a través 
del programa de Ciutats Defensores els Drets 
Humans, un cine-fòrum amb la pel·lícula “Fugir de 
l’Oblit” i el seu director, l’Abel Moreno i han visitat 
una exposició a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
sobre la memòria històrica.

Amb aquest projecte el col·legi vol manifestar 
la seriosa preocupació per l’incompliment dels 
principis dels Drets Humans. Malauradament, 
milions de persones continuen sent víctimes de 
tortures, de violència de gènere, d’esclavitud, 
de pobresa, de matrimonis forçats, de conflictes 
armats, de discriminació racial,  de falta de respecte 
per la  identitat i la llibertat sexual...

El Col·legi Mare de Déu de la Mercè, com a 
comunitat educativa, assenyalen que han de vetllar 
perquè els drets humans es coneguin de manera 
significativa, i han de ser conscients que aquests 
drets han de ser els fonaments de tota societat 
en qualsevol país del món. I el seu compromís ha 
de se ferm “Volem construir un món just, pacífic, 
respectuós i solidari. Entre totes i tots ho farem 
possible!”.
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Els espais d’aprenentatge globalitzat que 
endeguen enguany a l’escola FEP Sant Ramon són 
uns espais que pretenen tornar el protagonisme 
a l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi 
aprenentatge. Uns espais on els alumnes aprenen 
a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a 
aprendre dels seus errors i dels seus encerts. 

Una metodologia que dona l’oportunitat al jovent 
d’escollir alguns aspectes que volen treballar i què 
els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui 
un significat per a ells i elles molt més elevat. A 
més, és una manera d’abordar els continguts 
de forma globalitzada; és a dir, no fragmentada. 
Una nova manera de treballar que es basa en uns 
“imprescindibles”:

• La globalització i la interdisciplinarietat: 
l’organització d’alguns continguts no és 
fragmentada ni per àrees. 

• L’aprenentatge significatiu: el que es fa a 
l’aula té relació directa amb l’entorn dels nois 
i noies, per això són bàsiques la transferència 
i l’aplicació en la seva vida, en el món real fora 
de l’aula (treball competencial).

• L’alumne com a centre de l’aprenentatge, 
subjecte actiu; conscient d’allò que va aprenent 
i de com ho aprèn. L’alumne s’autoregula, 
adquireix autonomia; es respecten i es 
potencien els seus talents (intel·ligències 
múltiples). Aquest punt suposa un treball 
cooperatiu i inclusiu. El que importa és el 
procés, i no solament els resultats. El docent 
és el guia, mediador, engrescador, facilitador…

• Es parteix d’un repte que es resol amb un 
producte després d’un treball de descoberta, 
d’experimentació, de cerca d’informació o 
d’investigació.

A cada etapa educativa, primera etapa (P3 a 2n 
de Primària), segona etapa (Cicle mitjà i superior) 
i ESO, duran a terme diverses propostes vives 
elaborades de manera participativa, on entre 
tots els alumnes i mestres han anat donant 
forma a cadascuna d’elles. Tot just s’han posat en 
funcionament fa uns mesos i aniran modelant-se 
a mesura que avanci el curs.

FEP SANT RAMON DE BARCELONA
ENDEGUEN ENGUANY ELS ESPAIS D’APRENENTATGE 
GLOBALITZAT

Propostes que s’adapten a les noves generacions. 
Propostes que formen la nova ciutadania del futur 
i atenen a les seves necessitats. Propostes que 
més que mai demostren que, a la l’escola FEP 
Sant Ramon, aprendre importa.

http://www.triaescolacristiana.cat/a-la-1a-etapa-del-collegi-fep-sant-ramon-tambe-fan-espais-daprenentatge-globalitzat/
http://blogs.escolacristiana.org/triaescola/a-la-2a-etapa-fep-sant-ramon-tambe-fa-espais-daprenentatge-globalitzat/
http://www.triaescolacristiana.cat/fep-sant-ramon-estrenen-espais-daprenentatge-globalitzat-a-leso/


13

Aquest pont de la Immaculada ha estat molt 
especial pels vint-i-un joves de batxillerat que 
han participat en la primera peregrinació a la 
comunitat ecumènica dels germans de Taizé, 
França. La iniciativa, sorgida arran de la proposta 
dels representants institucionals de pastoral 
educativa a finals de curs passat, ha comptat 
amb el suport de cinc escoles – Scala Dei, Tecla 
Sala, l’Esperança, Santa Teresa de Lisieux i 
Lestonnac-BCN – i la trobada in situ dels monitors 
de l’agrupament La Traca, de Joves La Salle 
Catalunya. Un total d’una cinquantena de 
persones tot comptant-hi també el suport i les 
persones que han compartit l’experiència a través 
d’Acollida Taizé-Barcelona.

Sent la primera vegada que l’Escola Cristiana 
ofereix un servei directe d’acció pastoral conjunta 
més enllà de l’acostumada formació per a agents 
de pastoral educativa o docents de Religió, aquesta 
peregrinació ha tingut un marcat component 
iniciàtic o, fins i tot, aventurer; tant pels nois i 
noies com pels nou acompanyants provinents de 
les institucions citades o de la FECC: Joan Ortín, 
de Lestonnac-BCN; Oriol Pérez, ex-voluntari 
Taizé; Gna. Ángela Juliana Lima (Directora), Gna. 
Mariana Nachicoco Feliciano i Gna. Natalia Nana 
Simao (juniores), de Scala Dei; Sofía Mejías, Jesús 
Abenza i Begoña Plaza, de la Fundació Escoles 
Parroquials i l’Eloi Aran, cap d’Àrea d’Identitat i 
Missió de la FECC.

Al llarg d’aquests dies – del 7 al 11 de desembre – els 
joves i els acompanyants han seguit la dinàmica 
pròpia de la comunitat de Taizé, tot combinant les 
estones de pregària, la participació en els grups de 
reflexió bíblica, moments de servei comunitari (des 
de fregar olles fins a netejar sanitaris) i, com no, 
també dinàmiques de lleure i coneixença que han 
comptat amb un joc de pistes pel poble, l’excursió 
a l’estany de Saint Etienne o la visita al mercat de 
productes locals. L’activitat “sorpresa”, inesperada 
també pels organitzadors – a part de la nevada 
del segon dia -, ha estat la participació en la missa 
especial que s’ha televisat des de Taizé per a tota 
França, adaptant l’església de la Reconciliació de 
Taizé a mode de plató.

Un darrer aspecte que cal mencionar són les 
dues trobades que s’han mantingut amb els 

CINC ESCOLES PARTICIPEN EN EL PRIMER 
PELEGRINATGE DE LA FECC A TAIZÉ

germans de Taizé, uns encontres que formen part 
de l’habitual acollida de la comunitat als grups 
que hi peregrinen i amb els quals s’hi vol establir 
relació fraternal. La primera trobada ha estat 
dels representants de les escoles i de l’Acollida 
de Taizé amb el germà Cristian, i la segona ja ha 
comptat amb tota l’efímera comunitat educativa 
amb el germà Henry de Taizé, que es va prestar 
a respondre els dubtes dels joves, especialment 
els aspectes relacionats a la vida comunitària i el 
diàleg ecumènic, atès que comptàvem amb dos 
alumnes de confessió evangèlica i un de religió 
musulmana.

Pendents encara d’una valoració de les institucions 
implicades un cop passades les festes de Nadal, 
a priori es valora molt positivament aquesta 
peregrinació edu-sinodal, tant pel profit que 
n’han tret els alumnes com la relació i vivència 
dels acompanyants. En definitiva, s’espera repetir 
aquesta iniciativa per tal que esdevingui, amb 
els anys, una proposta fixa en el calendari del 
Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana.

Podeu veure més fotografies de la peregrinació 
aquí.

https://www.pastoralfecc.cat/2022/12/11/cinc-escoles-participen-en-el-primer-pelegrinatge-de-la-fecc-a-taize/
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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/
https://www.grupogalilea.com/
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/

