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Papa Francesc

triaescolacristiana.cat

2

3
MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ DE BADALONA
CELEBRA ELS 50 ANYS
L’escola Mare de Déu de l’Assumpció de Badalona
celebra enguany el 50è aniversari sota el lema
de la seva fundadora, la Mare Càndida: “Educar
i ensenyar els nens i els joves allà on sigui més
necessari”.
Quan es va obrir l’escola, feia ja 58 anys de la mort
de la fundadora i hi havia escoles de les Filles de
Jesús arreu d’Espanya i el món. A Catalunya, n’hi
havia una a Barcelona i es va considerar que a
Badalona, en un barri on estaven arribant moltes
famílies amb nens, calia una escola. I així va néixer
“Nuestra Señora de la Asunción”.
En documents de l’època signats per la Direcció
del centre, trobem testimoni d’aquells moments:
“Año 1969. Planos, arquitecto, albañiles, ladrillos
y... quebraderos de cabeza, pero el colegio ya
tiene profundos y resistentes cimientos.”
“Las obras se paran ¿qué ocurre?, se preguntan
todos. !No hay fondos! Y hubo que esperar y
esperar... ¡Cuánto tendrían que contar aquellas
dos Hermanas que residían en el colegio de
Barcelona y diariamente iban y venían para
resolver las dificultades. Y cuánto aquellas otras
dos que, metidas en una chabola que se hizo entre
los materiales de construcción, iban recibiendo y
matriculando a las niñas con la esperanza de que
se abría el Colegio. ¿Seguro? Todos dudaban en
esa esperanza ilusionada de si apuntarlos o no
porque la grua seguía fija en el patio”.
Malgrat les dificultats, l’escola va obrir aquell
octubre de 1970 i va començar la seva història.
Els primers anys només hi anaven nenes, com
era habitual, i moltes “hermanas” hi feien classe,
a més a més de les mestres que van començar a
treballar-hi, és clar. Hi havia també moltes famílies
que participaven activament de la vida de l’escola,
sovint famílies que no havien pogut anar gaire a
escola, i ara volien oferir una bona educació a les
seves filles. Durant força temps va haver-hi una
escola de pares. Les exalumnes recorden amb
afecte com passaven els dissabtes al pati de l’escola
fent esport, sobretot bàsquet, i com s’organitzaven
campionats esportius o campaments amb
alumnes d’altres escoles de “Jesuitinas”, nom
amb el qual també eren i són conegudes les Filles
de Jesús. Per a elles, el “col·le” era més que una

escola: era casa, barri, esport, cultura... Vivien en
una zona que començava a construir-se allunyada
del centre i encara amb poques infraestructures.
El col·legi els va obrir les portes de moltes coses
noves: nous amics, una nova llengua que van
acabar fent seva, noves oportunitats i el sentit de
pertinença a una comunitat que encara continua,
50 anys després.
Des d’aquells inicis han passat moltes coses a
l’escola, i molts fets a la societat que hi han influït.
Hem viscut la transició i hem viscut o “sobreviscut”
a un munt de Lleis d’Educació. Hem treballat per
implementar canvis a nivell metodològic, hem vist
com l’educació esdevenia mixta, com començaven
els primers grups de 3 i 4 anys, com desapareixien
plans d’estudis i n’apareixien de nous; ja no hi ha
EGB ni BUP ni “parvulitos”, sinó Infantil, Primària,
ESO i Batxillerat... Hem vist créixer l’escola, tant
l’edifici que s’ha anat fent gran com la Comunitat
Educativa que ha crescut en nombre i diversitat.
I esperem continuar veient i vivint tots aquests
canvis durant molts i molts anys més, perquè ens
continuen movent els mateixos ideals que van
inspirar la Mare Càndida, dona senzilla, valenta
i intuitiva, a fundar la primera escola, i a les
“Hermanas” a fer créixer del no-res una escola a
Badalona fa ara 50 anys.
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SALESIANS SABADELL
EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ POSA L’ESCOLA COM A EXEMPLE
L’escola Salesians Sabadell ha estat convidada per la Direcció General d’Innovació, recerca i cultura
digital del Departament d’Educació per mostrar, a través d’un webinar, com en temps de confinament
va prioritzar el contacte amb la comunitat educativa.
El context generat per l’epidèmia, amb l’adopció de mesures extraordinàries com el tancament de les
escoles, va suposar una oportunitat i un repte per establir un nou sistema educatiu digital i competencial
per a tots els centres i professorat. Entre les actuacions i iniciatives promogudes en el Pla d’acció de
Centres educatius en línia, del Departament d’Educació, hi ha la difusió a les xarxes de les experiències
digitals a través de #claustreobert.
L’escola Salesians Sabadell va ser convidada
el mes de juny com a centre innovador que
no va renunciar a una característica pròpia de
la seva identitat: l’acompanyament a tots els
membres de la Comunitat Educativa. “Durant
el confinament, no vàrem renunciar a activitats
significatives del curs, que es van reconvertir
en propostes digitals que seguien connectant
els membres de la Comunitat”. En van destacar
quatre:
-- #UnSantJordiDiferent, on durant 12 hores es
van publicar posts a les xarxes socials cada mitja
hora amb la producció creativa d’alumnes de
totes les etapes educatives.
-- el #BonDia, tret identitari de l’escola salesiana,
que va ser participada pels alumnes a través de
vídeos setmanals amb les seves reflexions.
-- els reptes setmanals, a través dels stories
d’Instagram, del Centre Juvenil de l’escola amb la
participació d’alumnes i família.
-- la realització de les Colònies Virtuals, que va
engrescar nens, nenes, pares i mares per acabar
el curs oblidant els neguits del confinament.
Amb l’ànim d’acompanyar en tot moment
famílies, alumnes i professorat, Salesians
Sabadell s’ha endinsat en una proposta 100%
digital que pot realitzar amb garanties gràcies a
la seva aposta els darrers anys per la inserció de la
tecnologia en el seu centre.
Enllaç al webinar.

Gestió
d ’A c t i v i t a t s
F o r m a t i ve s
I ara també...
Formació ONLINE

#EnsAgradaEducar
catalunya@activa.org
93 284 02 22
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

@ActivaRedes
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ESCOLA TABOR
INAUGURA AULA STEAM
Després de quatre mesos d’obres, els antics Taller
de Tecnologia i Aula de Música de l’escola Tabor de
Santa Perpètua de la Mogoda s’han convertit en la
nova aula STEAM, inicials de Science, Technology,
Engineering, Arts and Maths, que són les matèries
que es troben en aquesta nova aula.
Una aula en què els projectes tecnològics
es barregen amb les teories científiques, els
coneixements matemàtics i les possibilitats
expressives de les arts. Un projecte en creixement
i desenvolupament que enguany ha arrencat
amb totes les mesures higièniques que l’actualitat
imposa.
Robots, realitat virtual, gamificació, impressora
3D, programes i aplicatius conflueixen en aquest
espai.

SALESIANS SARRIÀ
S’INTEGRA A LA XARXA EFVET
Aquest mes d’octubre, Salesians Sarrià ha passat a formar part de la xarxa de socis de la European
Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), associació professional amb més
de 235 socis que treballa per fomentar la Formació Professional i col·labora amb escoles, universitats i
diversos organismes europeus per crear una estratègia comuna de la FP i participar en les polítiques
educatives europees.
Com a partner, Salesians participarà a les activitats formatives i les trobades amb altres membres
europeus. “Un dels nostres objectius és compartir sinèrgies amb la resta de socis i crear una xarxa de
treball destinada a millorar la FP i fomentar la cooperació entre països”, afirmen fonts de l’escola.
Salesians
Sarrià
participa
en
iniciatives
internacionals per fomentar la internacionalització
de la comunitat educativa per aconseguir que els
alumnes rebin una formació humana, professional
i intercultural que permeti accedir al mercat
laboral i acadèmic europeu”.
“Estem molt contents de formar part de la xarxa
EfVET i fer arribar les nostres propostes i activitats
educatives a la resta de partners europeus. Aquesta
entitat és molt important a nivell europeu i resulta
un gran interlocutor en el disseny de les futures
polítiques educatives de la Formació Professional”,
declara el director de l’escola, Francisco Álamo
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VEDRUNA SANT SADURNÍ D’ANOIA
RECONEIXEMENT PREMI ESCOLA, AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria
del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, ha premiat el projecte Educació vital, de l’escola
Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia.
El projecte vol ser un concepte d’aprenentatge híbrid, que no només incentiva uns bons hàbits, sinó que
també vincula els nens i nenes amb la natura, l’entorn i el territori i fomenta tot un seguit d’habilitats i
capacitats.
Educació vital no és només un hort escolar ecològic i biodinàmic, sinó tot un nou concepte d’ensenyament
basat en la vivència, en l’experiència i el contacte amb la natura; seguint les noves tendències de les
escoles al bosc europees i fent viva la petjada de
Rosa Sensat, que al 1914 ja parlava del concepte
d’educació vivencial –“EDUCAR és VIVIFICAR”ensenyant en entorns naturals.
Amb tot, el projecte esdevé una
filosofia
d’aprenentatge fora de les aules, una manera
de millorar i conservar el medi ambient, un
espai comunitari per gaudir tots des del
respecte que suposa interactuar amb la
natura. L’eix vertebrador és un aprenentatge
competencial en un marc natural que fomenta el
desenvolupament de responsabilitats, el treball
en equip i la cooperació i solidaritat. Un espai de
convivència intergeneracional i interescolar que
permet el treball d’hàbits, destreses, actituds i
valors.
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JESUÏTES SARRIÀ
PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER A DOS TREBALLS DE RECERCA
Lola Álvarez Sarroca i Nicolás
Navarro Gorgojo, alumnes de la
promoció 2020 de Batxillerat de
Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi de
Barcelona, han rebut de mans
de l’Associació d’Antics Alumnes
el premi a l’excel·lència pels seus
Treballs de Recerca 2020.
Aquest premi, convocat anualment
per l’Associació d’Antics Alumnes de
l’escola, és un reconeixement que
s’emmarca dins l’acte de cerimònia
de graduació de la promoció.
Enguany, a causa de la pandèmia,
l’acte de lliurament d’aquest reconeixement ha tingut lloc en un entorn diferent, però no menys emotiu.
Juan N. García-Nieto, president de l’Associació d’Antics Alumnes; Josep Maria Ramón, director General
de l’escola; Helena Labarta, directora d’ESO-Batxillerat, i els tutors dels Treballs de Recerca premiats,
Pau Juan i Eusebi Fortuny, han acompanyat la Lola i el Nicolás i els han felicitat pels seus treballs de
recerca, When Mr. Potato head met chemistry i Juego de mesa: un viaje desde la idea a la diversión,
respectivament.
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ESCOLA CONCEPCIONISTES DE BARCELONA
PROJECTE AQUA
A l’escola Concepcionistes de Barcelona
fomenten des de fa uns cursos la participació
dels alumnes en diferents activitats que
pretenen integrar els hàbits de vida saludable
dins de l’horari escolar. En aquest sentit,
el Projecte AQUA integra l’activitat de
natació en un programa on es treballa el
desenvolupament de l’autonomia personal, la
iniciativa i la consciència cívica de cadascun
dels i les alumnes. D’una banda, el projecte
ofereix la possibilitat de gaudir d’un nou context
d’esport i esbarjo i, de l’altra, permet treballar
aspectes educatius i valors com l’educació vial,
la convivència, la responsabilitat i l’ajuda.
Aquest curs, que es va posar en funcionament fa un parell de cursos, es pot dur a terme gràcies a una
col·laboració estreta amb els centres esportius de Can Caralleu de Sarrià i Putxetsport a Barcelona, on
s’han pogut adaptar tots els protocols a la nova normativa i continuar endavant amb el projecte.

El Jou Nature,

nature

la nova casa d’Eix Estels al Berguedà!

Eix Estels

Màxima qualitat en un entorn immillorable al Prepirineu per
desenvolupar estades adaptades a tots els cicles educatius.
Calendari de reserves ja disponible per colònies 2020-21 a
totes les cases Eix Estels, reserva sense intermediaris!

93 265 27 86

www.eixestels.com

hola@eixestels.com
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SALESIANS SABADELL
PROJECTE ENTORN EL MÓN DEL TÈXTIL I LA MODA
L’Escola Superior de Disseny de Sabadell (ESDI)
col·labora amb Salesians Sabadell dins el projecte
STEAM (Science,Technology, Engineering, Art and
Maths), que porta per títol Artèxtil Innovation.
Aquest any , a causa de les mesures de seguretat per
la Covid-19, no s’ha pogut realitzar la visita i el taller
previst, però Miguel González Díaz, dissenyador,
professor i investigador a l’ESDI, va fer una xerrada
virtual sota el títol De la idea a la prenda: el procés de
disseny per a la creació d’una col·lecció de moda.
Aquest contacte directe amb el món de la moda és
un bon incentiu per iniciar la part creativa dels ateliers
que s’han generat dins el projecte i en què els alumnes,
reconvertits en dissenyadors, comencen a pensar
en la seva col·lecció de samarretes, tot reflexionant i
creant el seu propi target, escollint la seva tendència,
plasmant tota la seva inspiració en els moodboards i investigant sobre diferents tècniques de decoració
de teles. Així es preparen per realitzar el procés de confecció i la desfilada de les col·leccions creades.
“Aquest és sobretot un projecte que té un impacte en l’alumnat molt més enllà de qualsevol classe
tradicional de les diferents matèries que el conformen i poder fer el camí amb una entitat tan
reconeguda com ESDI aporta un valor afegit al projecte”, afirmen des de l’escola.

VEDRUNA MANLLEU
UN ALUMNE GUANYA UN CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ
L’alumne de l’escola Vedruna Manlleu, Amagor Thiaw Font, ha estat el guanyador del 5è concurs estatal
d’il·lustració L’Agus i els monstres, organitzat per l’editorial Casals/Combel. A banda d’altres obsequis, el
premi inclou la publicació del monstre dissenyat en un dels llibres de la col·lecció.
L’Agus i els monstres és una sèrie de novel·les
gràfiques que desperta el gust per la lectura. Són
històries divertides per a lectors a partir de 8 anys,
de ritme àgil i estil directe que enganxen el lector.
Amb uns entranyables personatges descrits amb
humor a través d’il·lustracions caricaturesques i
jugant amb l’exageració.
Es tracta d’una perfecta combinació entre text
i il·lustració que portarà als lectors a descobrir la
màgia de la lectura.
La sèrie compta amb llibres plens d’aventures i
amb la llibreta monstruosa amb l’objectiu que els
més petits creïn els seus relats.
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ESCOLA PIA CATALUNYA
LA PIA&GO DE L’ESCOLA RECAPTA MÉS DE 31.000 EUROS
L’Escola Pia de Catalunya va celebrar el passat
mes d’octubre la quarta edició de la PIA&GO, una
caminada solidària que va animar a caminar 1762
participants d’arreu de Catalunya.
Cada inscrit, individualment o en un reduït grup
de família o amics, va caminar o córrer la distància
que ha volgut en favor d’una mateixa causa: els
infants i joves en risc d’exclusió. Una aplicació
mòbil, creada especialment per a l’esdeveniment,
va permetre sumar els quilòmetres fets entre les
7h del matí i les 19h.
La iniciativa va comptar amb la col·laboració de
l’empresa de serveis alimentaris Aramark, que va
sumar 8.000 euros a la causa com a patrocinador
oficial de l’esdeveniment. A condició, això sí, de
superar els 5.000 quilòmetres caminats per part
dels inscrits. Finalment, la participació fou superior
a l’esperada i es va aconseguir de recórrer més de
7.500 km.
La PIA&GO és “la mostra que en mig d’una
situació extraordinària com la que estem vivint,
som capaços d’unir esforços pel que és realment
important: transformar la societat”, va declarar
Antoni Burgaya, director general de la institució.
Els recursos econòmics recaptats en darreres
edicions de la PIA&GO han anat destinats a
diferents projectes educatius i socials que han fet
possible que infants i joves en risc puguin gaudir
de les mateixes oportunitats. L’educació en el
lleure durant l’estiu n’és un exemple, però també
garantir la continuïtat formativa de l’alumnat en
estudis postobligatoris, entre d’altres.
A més a més, quatre de les participants van tenir
la sort de guanyar premis que els col·laboradors
Sonos, La Casa de Pineta, Roc Roi Adventures i el
Palau de la Música van donar a la PIA&GO.
La PIA & GO és un esdeveniment transversal que
reuneix tota la comunitat d’Escola Pia de Catalunya
i obert a tothom, on aportar un granet de sorra
a través de l’esport, caminant o corrent, a una
mateixa causa. Alumnes, famílies, antics alumnes,
educadors, voluntaris i veïns poden sumar-se a
la iniciativa, participant de qualsevol localitat de
Catalunya o, en aquesta edició, del món!
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ESCOLA TABOR
REP EL SEGELL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA SMART

Després d’un any i mig de treball de l’equip directiu i l’equip consultor de la Fundació Tr@ms,
aquesta entitat ha distingit l’escola Tabor de Santa Perpètua de la Mogoda amb el segell d’innovació
educativa SMART. Segons la Fundació, “les escoles acreditades amb el segell Smart garanteixen un
alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una visió transversal del procés educatiu, centrat
sempre en la figura de l’alumne i el desenvolupament de les seves competències personals.”
L’acreditació també s’acompanya d’un informe d’auditoria que assenyala, tanmateix, els punts en
què el centre ha de millorar la tasca, tant acadèmica com de gestió, per assolir encara millors nivells
d’excel·lència. A aquestes millores dedicarà l’escola els propers mesos.
“Ens complau que una entitat externa faci una auditoria integral de l’escola Tabor i certifiqui la
nostra expertesa i alhora sigui una plataforma des d’on seguir avançant en la innovació i millorant
els nostres processos interns”, declaren des del centre.

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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COL·LEGI SANT VICENÇ
L’ICS RECULL UN VÍDEO DEL COL·LEGI SOBRE LA COVID

Recentment, el col·legi Sant Vicenç de Sant
Vicenç dels Horts ha publicat un vídeo informatiu
amb preguntes freqüents sobre la COVID-19 en
l’entorn escolar. El vídeo ha estat enregistrat i
editat per l’Institut Català de la Salut, amb l’estreta
col·laboració del col·legi i la Fundació Educativa
Esteve Casals.
En aquest enregistrament, professionals de la salut
responen les següents preguntes formulades per
la comunitat educativa:
-- Quins símptomes ha de tenir l’alumnat per tal
que les famílies no el porti a l’escola?
-- Si hi ha un positiu entre les persones convivents,
què han de fer?

-- Si un fill o filla està confinat a casa per un cas
positiu a la seva classe, tot i que sigui negatiu, ha
de fer quarantena. Però el pare, la mare i la resta
de convivents també s’han de quedar a casa fent
quarantena?
Trobareu el vídeo en el següent enllaç: https://
www.csantvicens.cat/preguntes-frequents-sobrela-covid-19-en-lentorn-escolar/

El programa nº 1
en prevención
del acoso escolar

-- Quan hi ha un positiu a la classe i els companys
són negatius, aquests poden tornar a l’escola?
-- Si un alumne ha estat en contacte amb una
classe confinada, també s’ha de confinar?
-- Quan cal fer un confinament i quan un aïllament?
Quina és la diferència?
-- Quants dies dura la quarantena?
-- Es fa la prova PCR a tot l’alumnat si hi ha un
positiu de COVID-19?
-- Hi ha algun servei que s’encarregui de
subministrar menjar i altres necessitats en el cas
que tota la família estigui confinada?

www.macmillaneducation.es/kiva

solutions for

excelence
www.macmillaneducation.es
Diseña, programa ... crea!
La solución más fácil y divertida para
aprender programación, 3D y robótica.

-- Quin són els símptomes de la COVID-19? Com es
poden diferenciar dels de la grip?
-- Com i on es poden consultar els resultats de les
proves PCR?
www.bmaker.es
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FECC I ATLANTIC DEVICES
LLIURATS ELS GUARDONS DEL 10È PREMI TIC
El passat 26 de novembre es van lliurar els
guardons del 10è premi TIC, convocat per la FECC
amb el suport de l’empresa Atlantic Devices. El
jurat, format per Núria Moradell, Anna Gual, Julio
Andreu i Joan Calvo, va atorgar els guardons a:

3r premi TIC: Today today, de Marc Busquets, del
col·legi Sant Josep de Sant Hilari Sacalm. El jurat
ha valorat la generació d’evidències mitjançant
l’ús adequat i variat de diverses eines TIC com les
tauletes, Wondershare filmora i la impressió 3D.

1r premi TIC: What if Shakespeare, Fitzgerald o
Shelley had had Cospaces?, de Montse Jiménez,
Ana del Grande, Joan Bassa i Xevi Vinyas, de
l’escola Prats de la Carrera de Palafrugell.

Accèssit: al millor treball TIC relacionat amb
la Pastoral educativa al projecte Apadrina un
enciam, de Carmen Castillo, del col·legi Maria
Auxiliadora–Salesianes de Terrassa. Les activitats
estan molt ben integrades i l’avaluació està
especialment treballada. Se’n valora l’originalitat i
la contribució a integrar tots els alumnes. Els valors
genuïnament cristians de preocupació pels més
vulnerables són especialment presents i es nota
que és una prioritat del centre. L’ús de diverses
tecnologies com a sistema de comunicació
ordinari dels alumnes amb els padrins, amb el
recurs del correu, xarxes socials, canals de vídeo,
etc, està ben integrat en el projecte.

D’aquesta proposta, el jurat destaca la correlació
entre els grans temes de la literatura i els temes
de la vida actual per tal de fer reflexionar els joves i
incentivar una mirada crítica i més humanitzadora
de la realitat. És un treball que combina
coneixement, art, cultura, llengua, realitat virtual
i valors.
2n premi TIC: ART&ROCKS, de Jaume Profitós,
Marc Bernet, Roser Vilalta i Marta Llovera,
de l’Escola Pia de Balaguer. El jurat valora la
creativitat del projecte, que ha estat capaç de
relacionar contextos naturals i socials de la ciutat
de Balaguer a través de l’estudi d’alguns elements
arquitectònics i les roques com a patrimoni artístic
i cultural.

El jurat felicita tots els participants i comunica que
una selecció dels treballs podrà ser consultada a la
web de la FECC a l’accés Premis/ Premis TIC.
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ESCOLA PIA DE CATALUNYA
MÉS DE 600 DOCENTS EN LÍNIA A LA JORNADA SUMMEM
El passat 14 de novembre, l’Escola Pia
Catalunya va organitzar la quarta edició
la Jornada Summem, aquest cop en línia.
trobada, liderada per l’equip pedagògic
l’Escola Pia, va reunir a més de 600 docents
diferents institucions.

de
de
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Héctor Ruiz, director de la International
Science Teaching Foundation, va ser el ponent
especial amb qui va comptar la trobada. Parlà
sobre les evidències de l’aprenentatge en la
Seqüència Didàctica, basades en la psicologia de
l’aprenentatge i la neurobiologia. Ho feu a través
d’una ponència en la qual repassà diferents
principis que responen a la pregunta: Com
succeeix l’aprenentatge?
“La ciència ens diu que la fase més important
perquè es generi aprenentatge durador
és l’Evocació; transmetre els coneixements
a l’entorn” és una de les idees clau que el
neurobiòleg ha transmès durant la seva
intervenció.
Al llarg del matí, també es van compartir tres
itineraris d’aprenentatge de diferents etapes
educatives que han permès constatar el procés
d’aprenentatge dels infants a través de la
seqüència didàctica. Què necessitem per marxar
de colònies?, Som el que mengem? i Podem
tenir tomàquets al mercat de tot l’any?, són els
títols dels itineraris presentats pels mestres i
les mestres de l’Escola Pia de Mataró, Balmes i
Sabadell, respectivament.

Enguany, els participants han valorat molt
positivament la celebració d’aquesta Jornada
Summem en aquest nou format, que ha permès
la presència de professors de moltes institucions
diverses, de l’escola pública i concertada,
universitat de Barcelona i des de la Comunitat
Valenciana, les Balears i Madrid, entre d’altres.
També altres experts del sector van ser presents
a la jornada i van fer les seves aportacions a través
de twitter.
Toni Burgaya, director general d’Escola Pia, va
donar la benvinguda a tots els assistents a la
jornada i feu menció al canvi cultural que suposa
la implementació del projecte Summem a les
escoles, que requereix “un alt grau d’implicació
dels equips per acompanyar l’alumnat”.
Elisabet Moreres i Pere Vilaseca, de l’àrea
pedagògica de l’Escola Pia, conduiren la sessió i
moderaren el torn de preguntes que formularen
els assistents després de la presentació d’Héctor
Ruiz.
Al seu torn, Jaume Montsalvatge, director de
l’àrea pedagògica de la institució, tancà l’acte
amb l’agraïment a la presència de tots els
assistents i especialment de l’Héctor Ruiz per les
seves aportacions a la Jornada Pedagògica 2020.
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ESCOLA TABOR
PRESENTAT EL LEMA I EL LOGO D’AQUEST CURS
Ateses les circumstàncies actuals, l’escola Tabor de
Santa Perpètua de la Mogoda ha apostat per la salut
en totes les seves dimensions i aquest curs entoma
el repte de dotar els alumnes del coneixement
necessari perquè construeixin un estil de vida
saludable, prenent decisions que siguin fruit d’un
judici crític al voltant de la salut. Des dels més petits
als més grans investigaran, criticaran, reflexionaran…
i, en definitiva, aprendran plegats a ser persones
saludables.
Com cada curs, per acompanyar el repte, els alumnes
d’ESO han fet les seves propostes de lema i ha
guanyat la següent: ESTIMA’T, CUIDA’T!, de Marina
Sunyer (de 4t d’ESO). Per acompanyar aquest lema,
els alumnes més grans de Primària han dissenyat
uns logotips, dels quals s’ha acabat seleccionant la
proposta de Paula Ceniceros (de la classe de Llevant).
Com a novetat especial, aquest curs han volgut
involucrar-hi tota la comunitat educativa en
l’assoliment d’aquesta dimensió.
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COL·LABORADORS REVISTA
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Els nostres portals:
escolacristiana.org
escolacristiana.org/apecc
ampas.cat

Seguiu-nos!

