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V I D A ESCOLES
“ÉS MOLT NOBLE TENIR CURA DE LA CREACIÓ AMB PETITES
ACCIONS, I ÉS MERAVELLÓS QUE L’EDUCACIÓ SIGUI CAPAÇ
DE MOTIVAR-LES FINS A CONFORMAR UN ESTIL DE VIDA”
Papa Francesc
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VEDRUNA CATALUNYA
CULMINA LA PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL DELS 36 CENTRES
Els nous contextos comunicatius i la irrupció de la
tecnologia al món actual han canviat les maneres
d’interrelacionar-nos amb l’entorn. Els avenços cibernètics han configurat noves formes d’entendre la comunicació arreu, també a les comunitats
educatives.
Fa un temps que la Fundació Vedruna Catalunya Educació va iniciar un procés de col·laboració i
participació, pioner en el sector, per tal d’adequar
el projecte educatiu que fonamenta el seu ideari a
l’àmbit digital. La xarxa de centres, amb 36 escoles
arreu de Catalunya, ha repensat tots els aspectes
que tenen a veure amb aquest àmbit digital des
d’aspectes gràfics i de disseny a aspectes de contingut i transmissió de conceptes. “La gran quantitat de dades que enviem a internet contribueixen
a crear una identitat digital que avui dia va de la
mà de la nostra realitat analògica. Per a l’equip de
comunicació de Vedruna Catalunya Educació, és
del tot fonamental que aquesta identitat digital
correspongui a la identitat física”.
És per això que, davant el creixement de canals de
comunicació digitals i amb la tramesa massiva de
dades a les xarxes, la fundació educativa va reelaborar el projecte educatiu per tal de construir una
identitat digital que enforteixi, vinculi i identifiqui
tant la comunitat educativa com els continguts
que es generen. Un dels aspectes d’aquesta identitat digital és la creació d’uns hashtags que engloben tots els eixos transversals del projecte educatiu i que van des de comunicar tot allò referent
al desenvolupament de la persona i l’aprenentatge (#escolainclusiva #escolaambvalors ) a aspectes al voltant de la cultura, el país o els valors de
l’ideari cristià (#escolacompromesa), passant per
àmbits més competencials (#escolacompetent) o
de relació amb l’entorn i amb el món (#escolaoberta #escolapropera.)
Per fer-ho, es va iniciar ara fa dos estius un procés
participatiu de reflexió, de recollida i anàlisi de dades per tal d’establir els criteris d’aquesta identitat digital. Van participar-hi diferents sectors de la
comunitat educativa, des de l’equip de gestió fins
als responsables de comunicació dels 36 centres,
passant per representants de les famílies i empreses del sector del màrqueting i la comunicació.

De tot plegat, n’ha resultat un fulletó digital, que
se seguirà actualitzant i repensant i que no és res
més que el full de ruta que acompanya la vertadera identitat digital, la que es construeix cada dia
amb els centenars de missatges que es llancen al
núvol.
Tríptic de la identitat digital.
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SAGRAT COR DE SARRIÀ
PREPARA LA FIRST LEGO LEAGUE AMB MENTORS IL·LUSTRES
Els equips de robòtica de l’escola Sagrat Cor de
Sarrià que enguany es presenten a la First Lego
League 2020 preparen aquesta edició amb mentors il·lustres que els ajuden a preparar els projectes científics i els desafiaments ‘BOOMTOWN
BUILD’ i ‘CITY SHAPER’, en els quals hauran d’observar com les ciutats i els edificis creixen, evolucionen i canvien i trobar solucions a problemes
del món real, utilitzant la ciència, la tecnologia i la
seva imaginació.
En aquestes trobades, els especialistes expliquen
les seves experiències i aborden temes propis
d’una manera pràctica, la qual cosa demostra
que tot coneixement té una aplicació a la vida
real.
Fins ara han comptat amb el mentoratge d’Isabel Sesé, arquitecta de la Factoria UDA, estudi
especialitzat en projectes d’arquitectura d’hostaleria; Salvador Ramón; director de Telecos.cat,
Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, representant dels enginyers de telecomunicació a Catalunya; Antonio Domínguez, director comercial de Griesser, empresa fabricant líder
en el mercat de la protecció solar a Europa, i José
Antonio Aranda, director d’Innovació de Cellnex,
principal operador europeu independent d’infraestructures de telecomunicacions sense fils.
La competició First Lego League permet als
alumnes participants descobrir la ciència, la
tecnologia, l’enginyeria, Art i les matemàtiques
(STEAM) mentre resolen problemàtiques reals a
través d’un aprenentatge significatiu i lúdic. El
programa inspira els joves a crear idees, resoldre problemes i superar obstacles, alhora que els
permet guanyar confiança en l’ús apropiat de la
tecnologia i aprendre processos de disseny propis de l’enginyeria. Els participants col·laboren,
cooperen i desenvolupen habilitats de treball en
equip imprescindibles en un món laboral dinàmic i en constant canvi.
Durant el mes de febrer els alumnes exposaran
els projectes científics en la competició robòtica
que se celebrarà a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i el Cosmocaixa.
Des de l’escola impulsen el projecte RoboCor, la
robòtica al servei de les persones. “Donem importància als valors, l’ètica i al bon ús de la tecnologia”.
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COR DE MARIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
ORGANITZA UNA XOCOLATADA SOLIDÀRIA
El passat 5 de desembre, el col·legi Cor de Maria
Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) va organitzar una xocolatada solidària que va
comptar amb la participació de tota la comunitat
educativa.
El preu de la tassa de xocolata era de 3€ i els beneficis obtinguts es van destinar íntegrament a la
Marató de TV3, que enguany es dedica a les malalties minoritàries i que es va celebrar el passat 15 de
desembre.
L’acte va tenir lloc al pati de les dues escoles i l’assistència de públic fou nombrosa, no sols d’alumnes,
docents i directius, sinó també de pares, mares, avis
i àvies. Des de l’escola es vol agrair la participació de
tots els assistents a aquesta causa solidària.

COL·LEGI TABOR
FORMA PER PREVENIR CONTRA L’ASFÍXIA PER ENNUEGAMENT
A més a més d’aprendre, descobrir, col·laborar i fer persones, a l’escola Tabor de Santa Perpètua de la
Mogoda (Vallès Oriental) també hi mengen, sigui esmorzant o dinant. I un dels possibles accidents que
poden ocórrer al centre és l’asfíxia per ennuegament, un accident que es pot solucionar fàcilment la
majoria de les vegades, però que també pot tenir greus conseqüències si no s’actua amb celeritat.
A les darreres setmanes, l’escola ha incorporat un dispositiu dissenyat per alliberar les vies respiratòries
quan queden obturades per un aliment. Aquest aparell està instal·lat al menjador de l’escola, el lloc on
és més probable que succeeixi aquest fet, però també un lloc prou cèntric per poder accedir-hi ràpidament si el fet s’esdevé als patis o a una classe.
Les persones a càrrec del servei de menjador (docents i monitores) ja han rebut la formació que en requereix l’ús i també la resta del claustre i el personal, que pot haver de fer front a una situació així en el
moment més inesperat.
En la mateixa línia, i en el marc del Pla d’Acció Tutorial i amb la col·laboració de l’Associació Contrafoc, els alumnes de 4t de Primària i de 1r d’ESO
fan cada any un taller sobre les mesures que cal
prendre per evitar els incendis i, donat el cas, com
apagar-los. El taller posa l’accent en les mesures
preventives i com s’ha d’actuar davant una situació així, sigui a casa o al carrer.
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COL·LEGI TABOR
ORGANITZA UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS
De nou les famílies de l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda han fet un esforç per a la campanya de recollida d’aliments per a Càritas parroquial.
Un cop acabat el termini de recepció dels aliments,
el passat 11 de desembre, un grup d’alumnes de 4t
d’ESO va procedir a classificar els aliments aportats
per les famílies i fer-ne el trasllat a les dependències
de Càritas parroquial.
En total es van recollir 200 Kg de menjar: llet, oli, polvorons, neules, sucre, cacau, torrons, caldo. Aquests
aliments seran distribuïts des de la Parròquia de
Santa Perpètua entre les famílies beneficiàries, especialment en dates nadalenques, en què tothom
vol tenir a taula aquells menjars que signifiquen festa i vesteixen les il·lusions d’aquestes dates.
“El nostre objectiu del curs 2019/20 és el compromís social i mediambiental. Per tu, per tots és
el nostre lema. Aquesta actuació tradicional a l’escola Tabor entronca perfectament aquest any
amb el nostre treball per formar persones compromeses, en primer lloc, amb els més propers”.
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SANT PAU APÒSTOL DE TARRAGONA
ORGANITZA UNA CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
El passat 17 de desembre, una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits
es desplaçà al col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona per a una campanya extraordinària de donació. Aquest esdeveniment s’inicià a les
15h i estava organitzat pels alumnes de 1r d’ESO de l’escola amb la
col·laboració de l’Hospital Joan XXIII i del Banc de Sang i Teixits.
Hi hagué un autobús de donació davant l’entrada de l’escola, a l’altura de la porta de ferro per on s’accedeix al pati (Passeig Torroja s/n),
amb metges de l’Hospital Joan XXIII especialitzats i diversos alumnes
al servei dels donants.
Per poder donar sang, el voluntari havia de tenir entre 18 i 70 anys,
pesar més de 50 quilograms, estar bé de salut, no haver-se tatuat en
els últims quatre mesos, no haver donat sang en els últims dos mesos, no estar embarassada i no tenir la previsió de realitzar activitats
perilloses pròximament.
Els homes podien donar sang fins a quatre vegades l’any i les dones
fins a tres. Si hi havia dubtes, els professionals i l’alumnat del centre
van estar disponibles per resoldre’ls.
Els metges realitzaren un test als voluntaris per comprovar que podien fer la donació. Després, els voluntaris pogueren gaudir d’un refrigeri i un petit detall fet pels alumnes.
Se’ls extragueren 500ml de sang que es recuperarien al cap de pocs dies. En les últimes setmanes, els
alumnes havien après i valorat que, amb només una bossa de sang, es poden salvar fins a tres vides.
Aquest any ja és la segona campanya que organitza l’escola i es va superar la xifra rècord de l’any passat.

ESCOLA PÀLCAM
SOTSCAMPIONS DE L’ESTAT EN CIBERSEGURETAT
El passat 29 de novembre Kernel Keepers, l’equip format per cinc joves estudiants del grau mitjà d’informàtica de l’escola Pàlcam de Barcelona, va aconseguir el sotscampionat d’Espanya en Cyberolympics, olimpíades nacionals de ciberseguretat organitzades per INCIBE.
Després d’obtenir al mes de juny el premi en la MetròpolisFpLab, el centre es va animar a participar en
aquests campionats. El repte era ambiciós i va exigir un gran esforç dels alumnes. “No solament es
va aconseguir, sinó que vam estar molt a prop de
guanyar, ja que a punt de finalitzar la competició
estàvem empatats amb l’IES Rafael Alberti de Cadis, els quals van obtenir finalment el campionat i
que, des d’aquí, felicitem”.
“No som capaços de calcular la importància
d’aquest fet. La ciberseguretat s’ha convertit en la
pedra fonamental de qualsevol formació informàtica i aquest resultat és un veritable estímul per
a tots aquells que defensem l’adequació permanent de la formació professional a les exigències
del nostre mercat laboral, i això, a l’escola Pàlcam,
ho tenim molt clar”.
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SANT JOSEP DE NAVÀS
30 ANYS DE PASTORETS
El passat 20 de desembre, els nens i nenes del
col·legi Sant Josep de Navàs van fer la representació dels Pastorets, que enguany celebrava els
30 anys, motiu pel qual els mestres van cantar i
representar la cançó dels 30 anys de Pastorets,
amb lletra pròpia per a l’ocasió.
Més de 700 persones van veure aquesta representació, on de manera voluntària es van recollir
més de 600 euros per a la Marató de TV3. També
es va fer un homenatge a la Germana Emma Giralt, creadora dels primers decorats dels Pastorets. Els mestres li van fer lliurament d’un ram de
flors i ella va tenir paraules d’agraïment en què
va recordar les Germanes Carmelites Missioneres per la tasca que, amb voluntat de servei, van
fer al llarg dels anys.
Els nens i nenes de primària també van fer la tradicional visita a la residència d’avis de Navàs , on ja els
esperaven amb el tió ben carregat. Una bona dosi d’esperit nadalenc!

Mejora la Calidad Educativa

¡COMUNICANDO
EN COLOR!
UNA TECNOLOGÍA ÚNICA PARA LA ESCUELA INNOVADORA
El uso del color optimiza la comprensión de los
documentos en un 75%; mejora la memorización,
visualización y atención de los alumnos.

Aprendiendo...
¡Sin libros!

Crea contenidos adaptables y dinámicos propios,
por proyectos y bajo demanda.

€

Ahorro en el material didáctico al coste
de impresión más bajo del mercado.
Impresión ecológica y material
100% aprovechable.

www.risoiberica.es
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SAGRAT COR ‘CORAZONISTAS’
PREPARA EL SISÈ VIATGE A AMATONGAS
L’escola Sagrat Cor “Corazonistas” de Barcelona ja prepara el 6è viatge a la localitat d’Amatongas, al centre
de Moçambic, per col·laborar, ajudar i participar en les
tasques que els siguin encomanades durant l’estada a
la missió establerta allà.
Des de fa sis anys, l’escola organitza, amb els alumnes
que ho desitgen, un viatge a Amatongas amb la idea
d’ajudar a la millora de les instal·lacions de la missió.
Aquest curs escolar ja s’està treballant en el sisè viatge.
En aquest temps hi han participat 37 joves del col·legi.
En un article publicat recentment a la revista de la
congregació es destaquen les motivacions de cadascun per participar en el projecte i la lliçó de vida que va
representar la decisió.
“Per a alguns, la voluntat de viatjar va ser pràcticament
immediata, però a d’altres ens va costar més prendre
la decisió. No obstant això, cap de nosaltres dubta avui que la decisió va ser encertada”.
“Com a experiència va ser immillorable. No vam deixar d’aprendre coses durant la nostra estada: des que
trepitgem terra moçambiquesa a l’aeroport de Maputo i ens dirigim cap al poblat d’Amatongas (a través
d’aquelles deficients carreteres que travessen el país) fins al moment del comiat”.
“Aquell mes de juliol inoblidable ens va aportar molt personalment. Cadascú de nosaltres reflexionava en
veure les reaccions davant la pobríssima realitat. Aquells joves (de la mateixa edat que nosaltres) afronten
la vida de forma totalment diferent i s’han d’enfrontar a situacions impròpies a la seva edat. Escoltar aquelles històries familiars i personals (quina més sorprenent i esgarrifosa) et feia pensar sobre la teva realitat i
t’obligava a pensar com d’injusta és la vida, donant tant a uns i tan poc a molts d’altres. Et feia reflexionar
també sobre el curiós plantejament vital; en comptes de enfonsar-se en la misèria, ho veien tot amb ulls
positius. Aquesta força que els permet seguir endavant, amb els seus estudis, molts sense les seves famílies a prop i amb un futur molt fosc és el que ens feia mirar-los amb admiració. Ens va fer créixer personalment”, afirmen en el citat article.

SAGRAT COR VENDRELL
TANCA LA CELEBRACIÓ DELS 150 ANYS
El passat 9 de novembre, les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes -titulars del col·legi
Sagrat Cor del Vendrell- van posar punt final als
actes de commemoració dels 150 anys de presència a la ciutat amb la 3a edició de la trobada de la
Família Palautiana.
Entre novembre de 2018 i de 2019 s’han organitzat un seguit d’actes per tal de recordar la figura
del pare Francesc Palau Quer i la seva obra fundacional a la vila: itineraris, exposicions, conferències, teatre… “La congregació està molt contenta i
amb goig ha celebrat aquest gran esdeveniment
de 150 anys d’estada al Vendrell”.
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SALESIANS SABADELL
ELS PASTORETS, UN PROJECTE EDUCATIU TRANSVERSAL
És coneguda per tothom la importància del teatre en la tradició
salesiana. Vetllades, posades en
escena, representacions diverses
han format part de la cultura pròpia dels salesians i la seva pràctica
educativa. Don Bosco va ser un visionari i va utilitzar el teatre com
a instrument de comunicació per
propagar el seu missatge amb un
llenguatge proper als destinataris
als quals volia dirigir-se.
És per això que a Salesians Sabadell el teatre és considerada una gran activitat per al desenvolupament
personal i el benestar dels infants i joves de l’escola. Sota aquest context, l’equip docent de Cicle Superior
es va proposar endegar un projecte transversal amb una adaptació pròpia de la famosa obra de Josep
M. Folch i Torres. Amb el teatre a l’aula s’han treballat les competències a nivell oral, corporal, dramàtic,
d’improvisacions… etc.
Així, després de mesos de preparació i assaigs, els alumnes van pujar dalt de l’escenari amb molts nervis però també amb la il·lusió de presentar a les seves famílies un treball gestat amb l’esforç de tots els
implicats. L’obra comptava amb més de 100 actors i actrius magistralment portats pels tutors. A cada
escena que passava anaven creixent en seguretat i presència. Al final, un gran clam d’aplaudiments per
part de tots els espectadors, una gran actuació.

DIGI-SPORTS
És la paret digital, una eina
essencial per crear de forma
divertida un clima de confiança
i companyerisme entre els seus
alumnes. Permet desenvolupar
les capacitats psicomotores dels
alumnes o iniciar-se a un esport
(futbol, pàdel, hanbol,
rugby, bàsquet...)

Un concepte
únic d´animació
acaba d´arribar
a Barcelona
Mira com funciona

La paret
digital 2.0
La paret digital 2.0 és una
eina original i flexible per a tot
tipus d´esdeveniments (iniciació esportiva a l’escola, torneig
inter escoles, jornades de portes
obertes, casals...) que ofereix
una experiència memorable i
inèdita als participants

Per obtenir més detalls i impulsar les activitats de la seva escola:

www.digisportsbcn.com | info@digisportsbcn.com

proposa animacions didàctiques
originals per a les escoles
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COL·LABORADORS REVISTA

PATROCINADORS FECC

COL·LABORADORS FECC
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Els nostres portals:
escolacristiana.org
escolacristiana.org/apecc
ampas.cat

Seguiu-nos!

