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“Per la seva altíssima puntuació, la seva 
alineació clara amb el Pacte Educatiu Global, 
la seva cocreació, amplitud d’aplicació, 
creativitat artística, implicació de la comunitat 
educativa i qualitat de la memòria”. Són 
algunes de les raons amb què el jurat ha 
reconegut, unànimament, el ‘Projecte 
Mirades’ de la Fundació Vedruna Catalunya 
Educació amb el primer ‘Premi Encoratja!’. El 
lliurament ha tingut lloc aquest divendres 10 
de febrer al Centre Martí Codolar, a Barcelona. 
Ha estat en el marc de la setzena Jornada de 
Pastoral Educativa que organitza la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya.

El responsable de l’àrea Pedagògica i 
d’Innovació de les escoles Vedruna, Manel 
Salas, ha agraït el reconeixement i ha recordat 
l’objectiu del Projecte Mirades: “Si eduquem 
la mirada, amb la mirada de Jesucrist, el que 
podem provocar és que humanitzem els 
altres”. Amb ell, han recollit també el premi 
l’equip de pastoral de Vedruna Catalunya, 
amb Alba Company, Elena Mateos, Toni 
Ortega i Miquel Codina, així com també 
Mario Mercader, de l’equip de Pedagogia.

El Premi Encoratja és un certamen de nova 
creació. Dotat amb 1.500 euros, promou els 
valors del Pacte Educatiu Global per treballs 
de Didàctica de la Religió i Pastoral Educativa 
a Catalunya. El convoquen conjuntament 
la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i l’Esport Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull) i la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya, amb el suport del Secretariat 

Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a 
Catalunya (SIERC). En aquesta primera edició, 
a més del Projecte Mirades de les escoles 
Vedruna, s’ha premiat també el ‘Projecte 
Blau’ de la Fundació d’Escoles Parroquials de 
l’Arquebisbat de Barcelona.

Treballs per viure una espiritualitat de 
l’acolliment

El jurat de la primera edició del ‘Premi 
Encoratja!’ l’han format els doctors Andreu 
Ibarz i Àngel-Jesús Navarro per part de 
Blanquerna; Eloi Aran, per part de l’Escola 
Cristiana; Pepe Chisvert, per part del SIERC, i 
Yolanda Otal, docent del Col·legi Lestonnac i 
l’ISCREB, com a membre experta convidada.

La professora Yolanda Otal, que ha lliurat 
el premi, ha valorat el conjunt de treballs 
presentats per “la seva qualitat, seqüenciació, 
visió transversal i creativitat”. També ha fet 
notar que “ajuden a interioritzar –a través 
d’una mirada, escolta o relació– i ajuden a viure 
una espiritualitat de l’acolliment, la defensa 
de la dignitat, el compromís pels vulnerables, 
aquests aspectes recollits al Pacte Educatiu 
Global”.

En l’acte de lliurament s’hi han fet presents 
Jordi Riera, degà de la FPCEE Blanquerna; 
Meritxell Ruiz, secretària general de l’Escola 
Cristiana; i Pepe Chisvert, delegat diocesà 
d’ensenyament del Bisbat d’Urgell en 
representació del SIERC, com a representants 
de les tres institucions impulsores.

ESCOLES VEDRUNA
EL PROJECTE MIRADES REP EL ‘PREMI ENCORATJA!’

https://www.pastoralfecc.cat/2023/02/11/lescola-cristiana-escolta-leco-del-seu-cor-a-la-16a-jornada-de-pastoral-educativa/
https://mirades.vedruna.cat/
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Un apassionant i motivador món s’obre 
amb la tecnologia i les aplicacions del futur. 
Treballar el currículum de Ciències Socials 
des del joc és possible i els alumnes de 4t 
d’ESO  del col·legi Pureza de María de Sant 
Cugat del Vallès l’han demostrat. Durant 
aquest inici del segon trimestre, han utilitzat 
Minecraft for education, la versió educativa 
del videojoc, per a treballar la Revolució 
Industrial i el moviment obrer de principis 
del s.XX

Han plantejat una experiència d’aprenentatge 
significativa i amb transferència al món al 
qual vivim, creant i planificant el projecte des 
de zero. El punt de partida va ser la sortida 
cultural a la Colònia Güell, on van conèixer 
de primera mà com vivien els obrers i com 
s’estructurava el conjunt d’instal·lacions 
lligat a una fàbrica tèxtil del s.XX, i la seva 
organització diària.

Els plantegen el repte amb l’objectiu final de 
crear una visita virtual a una colònia tèxtil en 
la qual aparegués com funcionava la fàbrica, 
com s’organitzava, quins problemes tenien 
les colònies industrials del s.XIX, i si, fins i tot, 
seria factible avui dia. A més de construir una 
fàbrica impulsada per l’energia hidràulica, 
que apareguin treballadors explicant 
el procés de producció, havien de crear 
personatges programats que expliquessin 
els diferents moviments obrers, edificar els 
serveis de la colònia, les cases, etc. Amb una 
planificació estratègica i organització de 
grup prèvia, van crear diversos edificis com 

PUREZA DE MARÍA DE SANT CUGAT  
EL CO·LEGI ENGEGA PROJECTES DE GAMIFICACIÓ AMB 

MINECRAFT A SECUNDÀRIA

l’Església, biblioteca, escola, ateneu, teatre, 
cooperativa…

Amb aquest videojoc han pogut crear 
experiències d’aprenentatge basat en el joc 
amb les quals es poden treballar habilitats 
STEM, desenvolupar la creativitat i plantejar 
experiències de col·laboració i resolució de 
problemes entre els estudiants; al mateix 
temps que treballen les competències del 
futur.

Els projectes, que s’han generat en grups de 4 
a 6 membres, han estat avaluats en funció de 
la seva precisió històrica i la seva presentació 
atractiva. El resultat ha estat excel·lent i 
l’alumnat ha demostrat ser capaç d’analitzar 
en profunditat el tema amb aquests recursos 
innovadors i divertir-se aprenent. 
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El col·legi Sagrada Família de Lleida ha 
obtingut la renovació de la seva 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 el convenciment de 
les persones implicades directament en el 
projecte i de tot el professorat en general i 
també el treball en equip que realitzen.

Compten amb un molt bon lideratge per 
part de l’equip directiu, que ha fet del 
projecte multilingüe un projecte de centre, 
que parteix de la realitat de l’entorn on es 
troba ubicada l’escola. A més, s’escolten les 
demandes de famílies, alumnat i docents 
orientades a la millora del treball de les LLEE 
i s’han implementat actuacions en relació 
amb aquestes demandes. D’altra banda, s’ha 

SAGRADA FAMÍLIA DE LLEIDA 
RENOVA LA CERTIFICACIÓ D’ESCOLA MULTILINGÜE 

fet formació del professorat tant en llengües 
estrangeres, com en metodologia AICLE com 
en projectes internacionals. 

Podeu trobar més informació del seu projecte 
a Escoles CEM.

https://www.risoiberica.es/
https://multilinweb.net/escoles-cem/


6

L’equip “Lancelot Pacini MKII” és un equip de 
l’Escola Pia d’Igualada que participarà en la 
competició CanSat amb la finalitat de treballar 
en equip, aprendre aspectes relacionats amb la 
robòtica i la física.

La competició CanSat és una innovadora iniciativa 
creada per estimular l’aprenentatge de l’enginyeria 
aeroespacial de la joventut a escala internacional. 
Aquesta competició organitzada per l’Agència 
Espacial Europea té com a objectiu que els 
participants dissenyin, construeixin i llencin un 
petit dispositiu de la mida d’una llauna, els quals 
s’anomenen CanSats. Aquests porten incorporats 
sensors, hardware i un sistema de control. Seran 
llançats des d’un quilòmetre d’alçada i cada equip 
s’encarrega d’escollir els sensors o elements 
que necessiti per mesurar diferents dades com 
per exemple: un GPS, una càmera, un sensor de 
qualitat d’aire, panells solars…

En aquest moment, l’equip de l’Escola Pia 
d’Igualada, es troben en procés de millorar 
el prototip inicial, afegint-hi elements que 
consideren de gran importància per aconseguir 
passar la competència regional, per més endavant 
poder participar en l’àmbit nacional.

Actualment, disposen de moltes idees encara per 
desenvolupar i que ja tenen bastant en progrés. 
Avui en dia ja disposen d’un microcontrolador 
que els ajuda a saber la temperatura, la pressió, 
l’acceleració i la humitat, això seria només la missió 
primària. Un GPS i una càmera conformen dues 
de les missions secundàries, el GPS els ajudarà a 
trobar-lo després de l’impacte, per altra banda, la 
càmera anirà fent un recapta d’imatges durant la 
caiguda que enviarà després de l’aterratge. A part 
estan provant de posar panells solars que ja quasi 
tenen instal·lats i en funcionament.

Un cop van tenir un prototip simple del projecte el 
van provar ràpidament llençant-lo des d’una altura 
aproximada d’uns 12 metres d’altura. Les proves 
van ser bastant exitoses sense cap mostra de dany 
al CanSat. És per això que el dia 15 de gener a les 
11:20 es van aventurar a fer unes proves de més 
altura amb l’ajuda d’un dron FPV, amb un mètode 

ESCOLA PIA D’IGUALADA 
ELS ALUMNES PARTICIPEN EN EL CANSAT, UNA COMPETICIÓ 

ORGANITZADA PER L’AGÈNCIA ESPACIAL EUROPEA

de llançament implementat i amb el CanSat amb 
pràcticament totes les característiques abans 
mencionades, ja instal·lades i funcionals. Va ser 
així com el van pujar fins a una altura aproximada 
de 70 metres d’altura amb el dron i vam alliberar-
lo. Tot i ser un dia amb molt vent el CanSat va 
demostrar baixar a la velocitat esperada i sense 
patir cap mena de dany. Ara manca implementar 
un sistema d’aterratge amb plaques solars i 
llavors el primer model acabat del CanSat estarà 
complet. Tot i això, no descartem afegir altres 
característiques en un futur.

Podeu veure les proves de llançament en aquest 
vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=fDD8zSV5OaU
https://www.youtube.com/watch?v=fDD8zSV5OaU
https://www.youtube.com/watch?v=fDD8zSV5OaU
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COR DE MARIA ST JOSEP DE ST FELIU DE GUÍXOLS  
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA PAU

El passat dilluns dia 30 de gener es va celebrar el 
DENIP (Dia escolar de la No-Violència i la Pau). Al 
Centre Educatiu Cor de Maria Sant Josep de Sant 
Feliu de Guíxols s’afegeix a aquesta celebració 
amb un acte que es va portar a terme al passeig 
de la ciutat. Els alumnes, des d’Infantil fins a ESO,  
es van desplaçar al Passeig del Mar per a aquesta 
important cita, a la qual també hi varen assistir les 
famílies i altres persones del poble.  L’escola està 
adherida a l’organització internacional “Living 
Peace” que promou els valors de la pau al món. 
A partir de la proposta “Vents de Pau” d’aquesta 
organització, aquest curs Cor de Maria Sant Josep 
va portar a terme les següents activitats: cada 
classe del centre va portar un estel decorat des 
de l’escola i uns cors amb missatges de pau en 
les quatre llengües que es treballen a l’escola. Un 
cop al passeig, aquests missatges de pau es varen 
enganxar a les cues dels  estels,  en un mural 
que presidia l’acte. Així mateix, també hi havien 
penjades banderes de països on hi ha conflictes 

en l’actualitat per simbolitzar que els nostres 
desitjos de pau i concòrdia s’escampin a tots els 
racons del món. Seguidament es va fer un acte 
en que els alumnes d’ESO van llegir un manifest 
i per finalitzar la celebració tots els alumnes junts 
van cantar una cançó sobre la PAU, “T’he trobat a 
faltar”.

https://www.grupogalilea.com/
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Jesuïtes Gràcia, Col·legi Kostka, s’incorpora 
al programa “Mans al verd” per col·laborar 
activament en la cura dels espais verds de la 
ciutat impulsant accions per una millora de 
la biodiversitat urbana en l’entorn escolar del 
centre. Amb l’objectiu de promoure la cura del 
verd en l’alumnat, l’escola,  amb la col·laboració 
del l’Ajuntament de Barcelona ( Parcs i Jardins ) 
i amb la coordinació d’entitats del barri, Depana 
(Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural i l’Aula 
ambiental Bosc Turull) ha dut a terme la plantació 
de fins a 7 espècies de plantes autòctones que 
permetrà promoure la biodiversitat urbana i 
guanyar espai verd al barri de la Salut.

Jesuïtes Gràcia, el primer centre educatiu en 
participar en el programa “Mans en verd” de 
l’Ajuntament de Barcelona.

“Mans al verd” és un projecte de participació 
ciutadana en la cura del verd i la biodiversitat de 
la ciutat que s’emmarca en el pla Natura (2021-
2030), el full de ruta de l’Ajuntament de Barcelona 
que aposta per un model de gestió col·laborativa 
de la infraestructura verda de la ciutat per 
aconseguir més verd i biodiversitat en l’entorn 
metropolità.  Amb la participació en aquest 

JESUÏTES GRÀCIA
L’ALUMNAT CONTRIBUIRÀ A LA CURA DELS ESPAIS VERDS 
URBANS EN COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE BCN

projecte de naturalització, Jesuïtes Gràcia reforça 
la seva identitat de centre amb l’objectiu d’educar 
persones compromeses amb l’acció o el canvi 
cap a un món més responsable. 

“El contacte amb la naturalesa esdevé una eina 
didàctica per l’alumnat de la nostra escola que, 
a part de despertar interès des de ben petits per 
la flora i la fauna els ajuda a viure experiències 
vivencials més enllà de l’aula prenent consciència 
de l’entorn en el qual vivim”, apunta Laura Ceraldi, 
responsable de projecte mediambientals de 
Jesuïtes Gràcia.

JESUÏTES POBLE SEC
OBTÉ LA CERTIFICACIÓ D’ESCOLA MULTILINGÜE

L’Escola Jesuïtes Poble Sec – Sant Pere Claver de 
Barcelona ha obtingut 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’entusiasme i motivació de 
l’equip impulsor encarregat de gestionar el projecte 
i l’esperit de treball en xarxa. També destaca el 
reduït percentatge d’alumnat en la franja baixa dels 
resultats de les proves de CCBB.

Es disposa de múltiples recursos multilingües, 
que estan ben documentats i a l’abast de tothom. 
L’equip impulsor elabora documents específics amb 

consignes per tal d’orientar el professorat a l’hora de 
realitzar les diferents activitats o emprar els diversos 
recursos.
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Divendres 19 de gener es va presentar en societat el 
projecte Trencar el silenci, un material pedagògic 
que permet sensibilitzar els infants i joves sobre 
els abusos sexuals i prevenir que en pateixin. El 
projecte es va exposar en un acte al palau Macaya 
de Barcelona que va comptar amb més de 100 
representants de persones que treballen en 
l’àmbit de la infància.

La directora general de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), 
Ester Cabanes, va destacar que aquest material 
“ajudarà que els nens i les nenes no arribin a patir 
l’abús sexual i els empoderarà perquè puguin 
saber el que està bé i malament i expressar-se i 
idenfificar a qui poden demanar ajuda en cas que 
en necessitin”.

El germà Provincial de L’Hermitage, Gabriel 
Villa-Real, va expressar la satisfacció de poder 
obrir aquest projecte a la societat, va apel·lar a 
l’empoderament d’infants i joves en el marc de la 
defensa dels seus drets i va contextualitzar el canvi 
de cultura que estem vivint com a institució i com 
a societat davant de l’abús sexual. 

Javier Cendoya, director general de Grupo 
Edelvives, va remarcar que elaborar i compartir 
aquests materials per part de Maristes i Baula 
“és un exercici de compromís, de coherència i de 
valentia”.

En representació de Maristes, Llorenç Claramunt, 
director de Drets d’Infància i Safeguarding, va 
exposar que tots els materials s’havien treballat a 
partir d’un projecte encarregat l’any 2011 per part 
de l’Institut Marista a fi de dur a terme accions 
de protecció a la infància. A partir del 2013 tot 
el professorat s’ha format en aquest àmbit i 
s’han creat els materials per a la prevenció de 
l’assetjament, que des d’avui estan a disposició de 
tota la ciutadania.

A l’acte també hi van intervenir adolescents que 
havien participat en les tutories i que han treballat 
de primera mà amb els materials. Bartomeu 
Tortellà i Siyi Cheng, estudiants de 2n de 
Batxillerat a l’escola Maristes Sants-Les Corts, van 
explicar que “les tutories ens han permès veure 
que els casos són molt més propers a nosaltres 
del que ens imaginem i també poder ajudar a 
identificar l’abús i saber com explicar-lo”, amb unes 
dinàmiques que “ens han ajudat a empatitzar en 

MARISTES
“TRENCAR EL SILENCI”, UN PROJECTE PER PREVENIR 
L’ABÚS SEXUAL EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

cada situació, ja que s’utilitzen eines com el joc de 
rol, i això ens permet posar-nos en el lloc de cada 
persona i, per exemple, veure com de vegades la 
víctima es pot sentir culpable”.

Trencar el silenci

El projecte Trencar el silenci incorpora eines 
perquè els educadors puguin treballar amb els 
nois i noies en la protecció i prevenció de possibles 
conductes de risc. També planteja com cal 
informar i/o denunciar qualsevol situació en què es 
puguin trobar. Els materials es poden incorporar 
a qualsevol campanya que s’organitzi en escoles, 
obres socials, moviments de lleure, clubs esportius 
o entitats i institucions que treballin amb infants i 
joves en la prevenció de l’abús sexual.

Empoderament, prevenció i autoprotecció

El material està format per trenta-quatre sessions: 
sis a Educació Infantil, quinze a Educació Primària, 
vuit a Educació Secundària i quatre més a 
Batxillerat, dissenyades per treballar la prevenció 
de l’abús sexual dels infants i joves.

En les sessions es plantegen situacions i contextos 
propers als infants i joves amb la finalitat de facilitar-
los la presa de decisions sobre la seva pròpia 
seguretat i que puguin protegir-se i sàpiguen a 
qui i on han de demanar ajuda. La metodologia 
emprada és variada i motivadora, amb l’objectiu 
d’afavorir la participació dels menors, gràcies a 
la combinació d’estones de treball individual, en 
grups petits i també en grups grans.

Material accessible en línia

Tots aquests materials seran accessibles en línia 
per mitjà d’una llicència, igual que qualsevol altre 
llibre digital, dins la plataforma Bauladigital.cat

http://Bauladigital.cat
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Des del centre López Vicuña de Barcelona ens volen 
presentar la pel·lícula “La Sirvienta” que s’estrenarà 
el dia 24 de març. És la història de la seva fundadora 
Vicenta María López Vicuña. Una dona emprenedora 
que va lluitar per la formació de les joves. 

LÓPEZ VICUÑA
LA HISTÒRIA DE LA FUNDADORA VICENTA MARÍA LÓPEZ VICUÑA 

La pel·lícula, escrita i dirigida per Pablo Moreno, 
arribarà als cinemes el proper 24 de març amb la 
distribució de Proyecfilm.

Estem davant d’una producció religiosa de Stellarum 
Films i Contracorrent Produccions. En el seu 
repartiment apareixen actrius de rellevància com: 
Cristina González de la Vall, Daniela Arias-Andreu, 
Marian Arahuetes, Elena Furiase, Eva Jakubovska, 
Assumpta Serna, Antonio Reyes, Francesc Albiol i 
Raúl Escudero entre d’altres. 

“La Sirvienta” ens explicarà la historia de Vicenta 
Maria López Vicuña, fundadora de les Religioses de 
Maria Inmaculada, que des de fa més de 150 anys 
es dediquen a la promoció de les dones que sortien 
dels seus pobles per llaurar-se un futur millor en el 
servei domèstic de la capital. 

Esperem que tots vosaltres aneu a veure-la, de ben 
segur us il·lusionarà i compartireu el significat que té 
la promoció dels joves d’avui.  

ESCOLA TABOR
LA CLASSE DE GREGAL CANTA PER ALS AVIS

El dimecres 1 de febrer els alumnes de Gregal (EP3) 
de l’escola Tabor van anar a cantar a la residència 
d’avis La Florida. Va ser un matí molt diferent i ple 
d’emocions. 

Com cada any al desembre, els alumnes de tercer 
de Primària de l’escola van a cantar nadales a la 
residència d’avis. És una activitat entranyable que 
apropa generacions diferents i pels nens i nenes 
és una experiència molt recordada. 

Aquest any, per temes sanitaris, la van haver 
d’ajornar unes setmanes, tot just passades les 
festes. Però per fi van aconseguir conèixer els avis 
i àvies. Ells també tenien ganes de conèixer els 
alumnes perquè per Nadal els van fer arribar unes 
postals fetes per alls i els van agradar molt. 

Van cantar tres cançons (“Supercalifragilistico-
espialidosus”, “Cançó de les bananes” i “Amb tu”) 
i van tocar “Jingle Bells” i “Frère Jacques” amb 

el carilló. En acabat els van convidar a galetes i 
sucs i van poder parlar amb ells una estona. Van 
conèixer una realitat que molts desconeixien i els 
va fer reflexionar. Tots han estat molt contents de 
que hi anessin i els van felicitar per com de bé ho 
havien fet.
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Amb el títol ‘On és el relleu de les AMPA/AFA?’ les 
associacions de famílies de les escoles Vedruna 
de Catalunya han celebrat la seva trobada anual. 
El dissabte 28 de gener a Vic, més d’un centenar 
de persones, entre representants d’aquestes 
associacions i dels equips directius de les escoles, 
han compartit una formació dedicada al relleu 
generacional.

Aquest vídeo, projectat durant la jornada, recull 
el testimoni de diverses persones que expliquen 
què els ha motivat a incorporar-se recentment a 
l’AMPA/AFA de la seva escola. Entre d’altres raons, 
apunten la necessitat de mantenir el vincle entre 
escola i famílies, la voluntat d’ajudar i d’aportar 
idees noves, la proximitat, la diversió i la satisfacció 
del treball en equip.

ESCOLES VEDRUNA
ON ÉS EL RELLEU GENERACIONAL DE LES AMPA I AFA DE 
LES ESCOLES?

La trobada, que ha estat possible gràcies al suport de 
l’editorial Text, del Grup Enciclopèdia, ha comptat 
amb un diàleg d’obertura amb Mar Pla, presidenta 
de la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), i 
amb Jordi Badias, president de l’AFA de Vedruna 
Tàrrega i membre també d’aquesta confederació. 
Tots dos han apuntat els principals reptes que 
afronten aquestes associacions, així com també 
les principals línies de suport que pot oferir-los la 
CCAPAC, com és l’assessorament jurídic.

L’educadora social Pilar Lance ha fet una reflexió 
general sobre el canvi generacional que vivim, 
i sobre allò que mobilitza avui a les famílies més 
joves. Un espai d’oportunitat que han de saber 

acollir i treballar les AMPA i les AFA si volen mantenir 
viu el seu propòsit. A partir de la conversa des de la 
realitat de cada escola, els participants han traçat 
per a cada associació un horitzó a tres anys vista. 
En concret, han dibuixat com somien el relleu 
de la seva associació en l’àmbit de l’escola, de les 
famílies, de la xarxa Vedruna i d’altres possibles 
aliances.

La trobada ha servit per motivar les famílies en la 
seva missió i, alhora, analitzar amb sentit crític la 
situació actual de les AMPA/AFA. Les famílies han 
treballat una nova visió sobre el servei, l’estructura 
i les dinàmiques amb què actuen, així com també 
sobre la forma de comunicar-ho positivament a 
l’entorn per garantir el relleu necessari.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0tSXUEJ1Fw
https://text-lagalera.cat/
https://www.ampas.cat/
https://www.vedrunatarrega.cat/afa/
https://www.vedrunatarrega.cat/afa/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0tSXUEJ1Fw
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ESCOLA TABOR
UN ANY MÉS L’ESCOLA CELEBRA EL DENIP
El 30 de gener se celebra mundialment el Dia Escolar 
de la No-violència i la Pau. Els alumnes de l’Escola 
Tabor s’hi van sumar en un breu acte al pati esportiu.

Mahatma Gandhi va morir assassinat un 30 de 
gener. Anys més tard Nacions Unides va proclamar 
aquesta data del calendari com a Dia Escolar de la 
No-violència i la Pau amb la voluntat d’escampar a 
les escoles el mètode de lluita no violenta de l’heroi 
de la independència de l’Índia.

Moltes escoles es sumen a aquesta celebració que 
ens recorda que si els conflictes són inevitables, sí 
que és evitable l’ús de la violència.

Els alumnes de les classe de Garbí (EP5) i Antoni 
Gaudí (ESO1) van cantar unes cançons especialment 
lligades a la diada i els alumnes d’Educació 
Secundària Obligatòria van llegir uns textos creats 
per ells mateixos al voltant de les situacions violentes 
que es donen a les aules, als nostres carrers, a la 
nostra societat i al nostre món.

COR DE MARIA ST JOSEP DE ST FELIU DE GUÍXOLS  
L’ESCOLA ACONSEGUEIX L’ACREDITACIÓ ERASMUS+

L’escola Cor de Maria Sant Josep ha aconseguit 
l’acreditació Erasmus + pel període 2023-2027. En 
aquests moments és l’únic centre educatiu del 
Baix Empordà amb aquesta acreditació.

Erasmus + és el programa de la Unió Europea per 
donar suport a l’educació, la formació, la joventut i 
l’esport a Europa. 

Aquest programa s’emmarca en les polítiques 
educatives de la Unió Europea i segueix els 
objectius de l’Espai Europeu d’Educació, el Pla 
d’acció Digital i l’Agenda de Capacitats Europea. 
Ofereix oportunitat de mobilitat i cooperació en 
els àmbits de l’educació superior, l’educació de 
persones adultes i de l’educació escolar, la joventut 
i el personal esportiu.

Erasmus + és un programa inclusiu, on tothom té 
cabuda, especialment les persones amb menys 
oportunitats i organitzacions petites.

Per al període 2021-2027, el programa dona especial 
rellevància a la inclusió social, a les transicions 
ecològiques i digitals, i al foment de la participació 
dels joves en la vida democràtica.

Erasmus+ dona suport a les activitats de formació 
a l’estranger per als professionals de l’educació 
infantil, primària i secundària. Pot consistir en 
cursos estructurats o períodes d’observació 
professional a diferents centres educatius. També 
ofereix diferents mobilitats als alumnes dels 
centres acreditats amb Erasmus +.
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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/
http://www.risoiberica.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/

