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Curs per a nous dirigents d’AMPAs

Dissabte 23 va tenir lloc l'edició a Barcelona del Curs per a Nous Dirigents d'AMPAs de la CCAPAC. Hi van
assistir gairebé 50 pares i mares molt actius i participatius. Membres de la CCAPAC van ocupar-se d'explicar
què són les AMPAs i com la CCAPAC els pot donar suport, van recordar la campanya Exigim Consens i
Estabilitat i van donar resposta a les moltes preguntes que van formular pares i mares.
Després de la pausa, Juanjo Fernández va oferir la xerrada AMPAs: Manual d'Ús, Manteniment i Millora, en
el transcurs de la qual hi va haver una dinàmica de treball per grups.

12 de desembre a Tarragona

Quin és el futur de les AMPA? L'associacionisme de pares i mares en
l'horitzó 2025
La base associativa i la presència d'AMPAs a gairebé tots els centres educatius de Catalunya fa evident que,
com a organització, tenen un pes incontestable. Però quan aprofundim en les seves dinàmiques internes
apareixen molts clarobscurs que entelen la fotografia: poden les AMPA, sobre la base de la contribució
voluntària d'uns quants pares i mares, continuar oferint serveis i valor a les famílies en un context de fragilitat
econòmica? Poden articular a nivell col·lectiu un discurs comú que aglutini els interessos de totes les famílies
en educació? Poden fer-ho a partir de l'instrument actual que són les Federacions d'AMPAs?
A totes aquestes preguntes intentarà respondre el debat Quin futur tenen les AMPA? L’associacionisme de
pares i mares en l’horitzó 2025, que organitza la Fundació Jaume Bofill el proper 12 de desembre (18.30h)
al Pavelló Estrella del Col·legi La Salle de Tarragona (Avinguda dels Països Catalans, s/n, Tarragona).
L’accés és lliure i gratuït, però cal fer la inscripció. Per a més informació,
www.familiesambveu.cat o poseu-vos en contacte amb Carlos Abellán (cabellan@fbofill.cat)

adreceu-vos

a
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Web del departament d’Ensenyament

Família i Escola
El que els pares feu a casa és important per a l'èxit escolar dels fills
En educació, tenim la tendència a centrar-nos en la implicació dels pares que podem veure: pares que
col·laboren amb l’escola, pares que participen en comitès, pares que lluiten pel canvi, etc.
Però trenta anys de recerca internacional demostren que allò que els pares fan a casa és el més important per
a l’èxit de l’alumne. La qüestió, doncs, és com podem passar als pares el missatge sobre el compromís que
més importa? Enlloc de centrar tots els esforços en aconseguir que els pares vinguin a l’escola, les escoles
han de desenvolupar millors maneres de comunicar-se amb els pares a casa. Els pares han de saber que més
important que la col·laboració, que limitar el temps de veure la tele o fins i tot, que controlar els deures, hi ha
quatres coses que poden fer que poden marcar una gran diferència: tenir altes expectatives envers els seus
fills, parlar-los cada dia de l’escola; ajudar-los a crear bons hàbits i actituds de treball i llegir-los o llegir amb
ells tant sovint com sigui possible i durant el màxim de temps possible. Llegir més.

L'alimentació té un paper clau en la prevenció de refredats, constipats i
grips
Moltes de les malalties respiratòries comunes que pateixen els nens durant els mesos de fred es produeixen
per una gran varietat de virus, i apareixen per contagi, que es propicia més per una baixada de defenses
que no pas per les condicions meteorològiques.
Els nens menors de 5 anys són els que més es contagien, i ho fan de forma repetida, de mitjana entre 3 i 5
cops l’any.
Com que la majoria d’aquestes malalties estan originades per virus no es tracten amb antibiòtics, a menys
que se sospiti que l’origen és bacterià. Aquests virus sempre estan presents, però quan baixen les
temperatures es produeixen més aglomeracions de persones tant sanes com malaltes, com per exemple a les
classes. En el cas dels nens, tenen un sistema immunitari per sí sol menys preparat per fer front a aquest
virus.
Per aquest motiu, és molt important protegir i enfortir el sistema immunològic dels nens petits, i
l’alimentació és un factor clau per reduir constipats i altres malalties típiques de les estacions
fredes. Seguir llegint.

Pots ajudar els teus fills a prevenir situacions de ciberassetjament
En aquesta guia editada pel departament d’Ensenyament trobareu informació i recursos per saber què és el
ciberassetjament, com detectar si el vostre fill o filla el pateix i com podeu col·laborar per fer-hi front.
En el context familiar, la relació que teniu amb els vostres fills i la manera en què els eduqueu influeixen en
les relacions que ells tenen amb els seus companys.
Què és el ciberassetjament?
El ciberassetjament entre iguals o ciberassetjament escolar és l'assetjament que es duu a terme
utilitzant eines tecnològiques, és a dir, es dóna quan un nen o un jove és agredit psicològicament, de manera
continuada
en
el
temps,
per
un
o
diversos
individus,
utilitzant
Internet,
mòbils...
A part dels mitjans tecnològics utilitzats, el ciberassetjament té altres aspectes que són importants de
considerar:
1.

l'accés il·limitat a les víctimes: en qualsevol lloc i a qualsevol hora

2.

l'anonimat: és molt fàcil amagar la identitat i inclús enganyar fent-se passar per algú altre

3.

la rapidesa i la immediatesa en l'impacte i la difusió de l'agressió

4.

l'elevat nombre de possibles "espectadors"

5.

la persistència de l'agressió, ja que una imatge o un comentari penjat a Internet pot mantenir-se tota
la vida

6.

l'agressor no veu els danys causats ni pot controlar-ne l'abast i això li dificulta saber quan parar

Quines conductes es consideren ciberassetjament?
Hi ha diversos tipus d'agressió que es poden considerar ciberassetjament.


Amenaces directes: Trucar i/o enviar missatges amenaçadors o desagradables per correu
electrònic, sms, mms...
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Substracció de contrasenyes i/o suplantació d'identitats: Fer-se passar per una altra
persona en els xats, entrar en el correu electrònic d'altri fent servir la contrasenya del
propietari, alterar missatges de la víctima...



Publicació en blogs i fotologs: Publicar fotos reals o trucades amb comentaris ofensius,
publicar escrits despectius, insultants...



Enviament de fotografies, arxius de so (podcats) o vídeos per e-mail o sms/mms:
Enregistrar fets d'amagat o contra la voluntat de la víctima, agressions... o fer i alterar
fotografies digitalment...



Publicació d'enquestes a Internet: Editar enquestes a Internet amb voluntat de fer mal,
com per exemple: "qui és la més grassa de l'institut?" o "qui té les orelles més grosses de
l'institut?"



Exclusió social: Privar la víctima de l'accés a xats o a xarxes socials.



Mal ús de jocs multiusuari: Utilitzar aquests jocs per insultar, amenaçar, fer ús d'un
llenguatge obscè o agressiu...



Enviament de programes brossa i/o virus (spam): Subscriure la víctima a determinats
llocs des d'on rebrà correu brossa o spam i que poden provocar la saturació de la seva bústia
de correu i de la dels seus contactes i/o l'entrada de virus que poden danyar l'ordinador de la
víctima.



Subscripció a llistes d'activitats d'adults: llistes de pornografia, d'apostes de joc,
d'apologia de la violència...

Més informació.

Posa’t la gorra!
Un any més, l'Associació de Nens amb Càncer
(AFANOC) organitza la campanya Posa’t la guerra,
que té com a objectiu recaptar fons per als menuts
que pateixen aquesta malaltia. Enguany, a més a
més, l’AFANOC celebra el 25è aniversari.
És per aquest motiu que
amb la vostra col·laboració
escola ajudéssiu a vendre i
la campanya, alhora que
sobre el càncer infantil.

els agradaria comptar
i que des de la vostra
distribuir les gorres de
ajudeu a sensibilitzar

Els diners recollits aniran destinats a millorar la qualitat de vida dels nens i nenes malalts de càncer; d’una
banda, millorant les seves condicions a l'hospital i donant suport psicosocial i, de l’altra, mantenint la Casa
dels Xuklis (una casa d'acollida per a les famílies que s'han de desplaçar des de les seves localitats per rebre
tractament als hospitals de referència).
La gorra, amb un cost de 5€, donarà accés a la gran festa final de campanya el dissabte 14 de desembre al
Zoo de Barcelona.
Tot seguit us facilitem l’enllaç on podreu trobar tota la informació per participar a la campanya:
http://gorra.afanoc.org/downloads/com-colaborar-2013.pdf

30 de novembre

Festa pel joc i el lleure en català
El proper 30 de novembre, el passeig Lluís Companys i tot l’entorn de l’Arc de Triomf
de Barcelona serà novament l’escenari de la Festa pel joc i el lleure en català, que
aquest any celebra el desè aniversari.
10 anys i 10 festes en què s’ha reivindicat que l’àmbit de les joguines i els
videojocs encara és un dels sectors on s’ha d’avançar més en la tasca de
normalització lingüística, ja que actualment només un 6% de les joguines del
mercat incorporen la llengua catalana.
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Així doncs, acosteu-vos a aquesta festa -que començarà a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 3 de la tarda-,
que oferirà nombroses activitats per a petits i joves. Hi haurà tallers, jocs, lectures de contes i actuacions
musicals, entre d’altres.
Més informació, a https://www.plataforma-llengua.cat/festajocilleure

Dia a dia de les escoles i les institucions
Neix la Fundació Educativa Esteve Casals
El passat 17 de novembre, una significativa representació de la
comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç de Sant Vicenç dels
Horts (Baix Llobregat) va participar en l’acte festiu de constitució de
la Fundació Educativa Esteve Casals, que pren el relleu de la
desapareguda Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF),
fundada l’abril de 1959 gràcies a l’impuls del sacerdot salesià Esteve
Casals i Humet (1913-2012).
L’acte s’inicià a les 11.00h amb una eucaristia d’acció de gràcies
celebrada a la parròquia de Sant Vicenç Màrtir, força concorreguda,
que presidí el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Mn.
Agustí Cortés, amb qui concelebraren, a més del rector, Mn.
Mateu Santacana, els preveres salesians Ángel Asurmendi,
provincial de Catalunya, Joan Pi i el jesuïta Enric Puig, secretari
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
“Us felicito”, repetí en més d’una ocasió el bisbe Agustí al llarg de la seva vibrant homilia, en què constatà
que el treball desplegat per l’ACPF durant 54 anys s’adiu plenament amb la doctrina social de l’Església
Catòlica i que té sentit guiar els nois i noies cap a l’encontre amb Jesús, des de la confiança que el bé sempre
venç el mal, en una clara al·lusió a l’evangeli que s’acabava de proclamar. Altres moments rellevants de la
celebració, animada pel grup musical Ítaca, foren l’oració dels fidels -en què es recordaren els components, ja
traspassats, de la primera Junta de l’ACPF-, les ofrenes i el cant final de l’himne de l’escola, que comença
amb una afirmació que evoca el naixement de l’Associació Catòlica: “Som fills d’una llavor de primavera...”
Entorn les 12.15h, i desafiant la pluja, els assistents a la festa es congregaren al Col·legi Sant Vicenç, on
Francisco Javier Casals, nebot del salesià Esteve Casals, descobrí una placa commemorativa de l’acte, un dels
moments més esperats de la trobada, que anà precedit de les intervencions de Joan Capdevila, president de
la nova Fundació; Oriol Junqueras, alcalde de Sant Vicenç, i el mateix senyor Casals.
Tot seguit, i dintre del recinte escolar, tingué lloc la inauguració d’una exposició fotogràfica i documental
sobre les realitzacions més importants de l’ACPF, titular del Col·legi Sant Vicenç, en el decurs de més de mig
segle d’existència (1959-2013), entre les quals destaca el projecte de construcció de l’actual edifici del carrer
Gaudí (inaugurat el setembre de 1992 i ampliat posteriorment).

Una alumna de FEDAC-Lleida, al Congrés Internacional Investiga I+D+I
L’alumna Anna Llinàs, de l'escola FEDAC-Lleida, va ser l’escollida per parlar (en anglès) de percepció
artificial dins l’àrea TIC, en presència de joves d’Europa i Amèrica, en el marc del 1r Congrés Internacional
"Investiga I+D+I", que va tenir lloc la passada setmana a l'auditori de la Ciutat financera del Banc de
Santander.
Vegeu la seva intervenció a http://www.youtube.com/watch?v=dg_53hnjCGQ&feature=youtu.be

Alumnes de Salesians de Sarrià, premiats a Liderpack 2013
Els alumnes del Cicle formatiu de Grau Superior de Disseny i Producció
editorial de Salesians Sarrià han estat premiats a Liderpack 2013, els
guardons més importants que es concedeixen a Espanya en l'àmbit del
packaging i la Publicitat en el Lloc de Venda (PLV).
El jurat ha premiat els tres treballs presentats a concurs dissenyats pels
estudiants de Salesians Sarrià, amb la tutorització dels professors del
departament d’Arts gràfiques i realitzats amb el software de
l’empresa ESKO.
Els alumnes van recollir els guardons la setmana passada a Fira de
Barcelona en un acte presidit pel Conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig. La cerimònia va comptar amb la presència de professionals del món de
la indústria el packaging, el disseny i la publicitat.
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Els Liderpack, convocats pel saló Hispack de Fira de Barcelona i Graphispack Associació, premien els millors
envasos, embalatges i elements de PLV de l'any. Reconeixen especialment els avanços en innovació, disseny,
creativitat i sostenibilitat.

L’Escola Nostra Senyora de Lurdes, al programa Signes dels Temps
Com ja vam informar en aquestes mateixes pàgines, la Comunitat de les Religioses Filipenses de l’Escola
Nostra Senyora de Lurdes va ser guardonada el passat octubre amb el 3r Memorial Cassià Just pel seu servei
al país, a la pedagogia i a l’espiritualitat.
Arran de la concessió del premi, el programa de TV3 Signes dels temps va dedicar ahir un reportatge a la
concessió del premi. El reportatge, que podeu veure a http://www.tv3.cat/signesdelstemps/videos (minut
6.20), va constar d’una entrevista a dues religioses de la Comunitat Filipense de l’Escola i s’hi van mostrar
imatges de la pràctica de la interiorització dels alumnes. El mateix cap de setmana també ha aparegut un
altre reportatge sobre l’escola a Catalunya Cristiana.

L’Esplai Epis del Col·legi Episcopal de Lleida fa 40 anys
El passat 4 de novembre, amb un saló d’actes ple d’un públic
entusiasta, el periodista Carles Capdevila apuntà cinc sentits
necessaris en l’exercici de l’educació -el comú, el del ridícul, el
del deure, el moral i el de l’humor- en el transcurs de la
conferència Educant amb bon humor, l'acte inaugural de la
commemoració del 40è aniversari de l’Esplai Epis del Col·legi
Episcopal de Lleida.
Capdevila, al llarg de la seva intervenció, -i a partir de molts
exemples simpàtics extrets de la seva experiència com a pare
de quatre fills-, va fer gala de les seves habilitats
comunicatives, suma d’enginy, ironia i una oratòria
aparentment espontània i alhora controlada que provocà el riure constant entre el públic.
Amb aquest acte, que comptà amb la presència del Bisbe Mons. Joan Piris; de l’Alcalde de Lleida, Àngel
Ros; del Director General de Joventut, Antoni Reig; de la Directora del Col·legi, Antonieta Mateus, i del
president de l’Esplai, Òscar Costa, es donà el tret de sortida a les celebracions d’una història de quaranta
anys de compromís formatiu i altruista de molts monitors i educadors de l’Esplai.
Entre el públic destacà, a més de la presència de Mn. Jordi Pardell –que juntament amb Mn. Francisco
Martí posaren els pilars d’allò que seria l’Epis-, de la del Delegat de Benestar Social a Lleida, Josep Maria
Forné, pares i mares d’alumnes, professorat i alumnat, exalumnes i exmonitors i un bon nombre de monitors
actuals que anaven vestits amb la dessuadora emblemàtica de l’Esplai.
El proper acte de celebració està previst per al diumenge 23 de febrer i aplegarà monitors i exmonitors en
una diada en què hi haurà una celebració Eucarística i la visita a una exposició retrospectiva, a més d’un dinar
de germanor.

Comunitat Educativa (CE), disponible a la web de la CCAPAC
Des d’avui mateix, podeu consultar tots els números d’aquest butlletí a la pàgina de la CCAPAC. Els trobareu
a l’esquerra de la pàgina http://www.escolacristiana.org/ccapac/> Accés restringit>Comunitat Educativa, o
directament aquí.

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya
Entra a la pàgina web o subscriu-te’n
gratuïtament al butlletí:

http://catalunyareligio.cat/ca
www.catalunyareligio.cat
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