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L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món
Nelson Mandela –Descansi en Pau-

Pares i mares amb necessitat de formar-se

La CCAPAC incorpora un nou conferenciant
Ja teniu a la vostra disposició una actualització del catàleg de conferències per a pares i mares d’enguany. La
podeu
descarregar
a
la
pàgina
web
www.ampas.cat
o
a
través
del
següent
enllaç:
http://www.ampas.cat/fitxers/Serveis_de_conferencies/CatalegConferenciesCCAPAC_2013_14.pdf
Toni Viader s’incorpora com a nou conferenciant. És membre de FundiPau (Fundació per la Pau), on ha
treballat des de l’any 2000.
Expert en educació per la pau, porta més de 15 anys realitzant materials educatius, tallers, exposicions,
campanyes i activitats de tota mena relacionades amb la promoció de la cultura de la pau, la no violència i el
desarmament. És professor d’educació per la pau en els cursos organitzats per FundiPau.
A Eduquem per la pau (o com eradicar la violència de les seves vides) us donarà idees perquè els vostres fills
sàpiguen resoldre els conflictes actuals i futurs sense emprar la violència, clau per al seu desenvolupament
com a persones.

La LOMCE explicada als pares i mares
Ja teniu a la vostra disposició el material de la sessió La LOMCE explicada als pares i mares, que va tenir lloc
el passat mes de novembre a Barcelona. Trobareu la presentació a la següent ruta: web de la CCAPAC
(www.ampas.cat) > Documentació d'interès (a la part esquerra i baixa de la pàgina, a Accés restringit)> La
LOMCE explicada als pares i mares - presentació.

Web del departament d’Ensenyament

Família i Escola
La intel·ligència és també la capacitat d’entendre la Natura
En general observareu que els nens i joves que tenen especialment desenvolupada aquesta intel·ligència es
mostren molt interessats pel seu entorn natural i per fer-se preguntes sobre el seu funcionament. Els agrada
passejar per la natura i fer activitats a l'aire lliure. S'ho passen bé investigant i experimentant fets naturals.
També solen estar interessats a tenir cura de plantes i animals.
Com podeu, doncs, desenvolupar la intel·ligència naturalista en el vostre fill? Podeu acompanyar-lo al
zoològic, als jardins botànics, a les granges, als aquaris, als horts, als museus de ciències naturals o de
geologia... Podeu estimular-lo a fer col·leccions de caragols, de pedres, de fulles, d'escorça d'arbres...
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En aquest web podreu accedir a molts recursos didàctics en línia perquè els vostres fills practiquin a casa.
També hi trobareu, classificats per edats, exercicis, activitats i jocs encaminats a estimular i desenvolupar la
intel·ligència naturalista dels vostres fills.

El Nadal és un bon moment per regalar llibres
El Seminari de Biblioteques Escolars del Gironès i el Club de Lectures Recomanables de les Biblioteques
públiques de comarques gironines han fet una selecció de llibres per regalar a infants i joves aquest Nadal. La
podeu trobar aquí.

Qüestionaris per valorar la teva acció en l'educació dels fills
En aquesta pàgina web trobareu un qüestionari perquè valoreu la vostra acció en l’educació dels vostres fills a
partir del valor de la responsabilitat.

Conte Contat, el Nadal ha arribat
Durant molts anys, i fins a la seva mort, Maria Rosa Castelló –àvia, mare, mestra i
catequista - va escriure cada Nadal un conte per als seus néts. Ara, l’editorial del Centre
de Pastoral Litúrgica els ha aplegat en un volum i els ha publicat, amb il·lustracions de
Montserrat Tobella, sota el títol Conte contat, el Nadal ha arribat.
El llibre (també en castellà sota el títol Colorín Colorado, la Navidad ha llegado) inclou els
relats La tortuga de Betlem, Una estrella en el nostre cor, Obrir el cor, Com es va inventar
la guerra?, Els àngels que ens acompanyen, Les estrelles d’aquella nit, Fem volar el
nostre estel i El semàfor de Betlem.

Hem llegit...

Diari ARA – Entrevista d’Antoni Bassas a Xavier Melgarejo: “Si no anem
més enllà de la competitivitat estem venuts”
Segons PISA estem estancats. Què li passa a l’educació a
Catalunya?
Que tenim una crisi enorme. És impossible que a un noi no l’afecti
veure problemes econòmics a casa. O que als fills dels immigrants a
l’atur no els angoixi la incertesa de si tornen o no.
L’estudi registra diferències excessives entre els resultats dels
alumnes nadius i immigrants. ¿Però això no passa a tot arreu?
No. Això és interessant. Madrid té uns índexs d’immigració com els
nostres però treuen millors resultats, sense que siguin bons. I això que
han retallat més que aquí en educació. Vol dir que aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Tenim moltes crisis
solapades. L’econòmica, li deia. La social. De valors. Política. Fins i tot d’identitat, de si som o no dins l’estat
espanyol.
[Seguir llegint] [Veure entrevista]

Dia a dia de les escoles i les institucions
Una alumna de l’escola Joan Pelegrí guanya el premi de recerca Josep M.
Pañella i Mora
La inserció dels presos i preses és el títol del treball de recerca de batxillerat que ha
guanyat el premi Josep M. Pañella i Mora i del qual és autora la Zaira Grave, una
alumna de 2n de Batxillerat de l’escola Joan Pelegrí de Barcelona. “És molt gratificant
que et donin un premi després de tant d’esforç i de treball”, ha dit Grave a Ràdio 3
Sants.
La Zaida explica que es va voler apropar “a l’àmbit penitenciari i saber quin paper tenen
els presos quan surten de la presó i si es poden arribar a reinserir o no a la societat”.
També ha volgut mostrar mitjançant enquestes l’opinió pública de les persones envers
diferents qüestions de la reinserció o la inserció dels presos.
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Dos alumnes de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi participaran al taller Bojos per
l’economia!
Els alumnes de 2n de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, Laia Montané i Víctor Cuxart han
estat seleccionats pel CREI (Centre de Recerca en Economia Internacional) per participar al taller Bojos per
l’Economia!.
Aquest taller s’adreça a estudiants que desitgin aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els
economistes per analitzar alguns dels fenòmens econòmics més importants. En l'organització del taller -que
consisteix en una sèrie de vuit sessions sobre diferents temes que formen part de l’objecte d’estudi de
l’economia- hi col·laboren la UPF i la Fundació Catalunya - La Pedrera.
D'entre els candidats de totes les escoles, l'organització n'ha seleccionat 35 per participar en el programa.
Aquests alumnes es comprometen a assistir a les vuit sessions, que tindran lloc durant el segon trimestre,
sempre en dissabte.
Trobareu més informació sobre el
http://www.crei.cat/bojospereconomia.
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Pessebre Vivent a l’escola Sant Rafael de la Selva del Camp
L’AMPA del col·legi Sant Rafael de la Selva del Camp (Tarragona) convida tothom a la 18a
edició del Pessebre Vivent que es durà a terme a les instal·lacions de l’escola els propers
dies 14 i 15 de desembre (de 18 a 19.30h).
Els alumnes, pares i personal no docent, amb l'ajut de diferents institucions del municipi,
fan possible aquesta representació en el marc singular de l'edifici de l'escola amb un
resultat magnífic, tant per l'acurada preparació com per la posada en escena, en la qual
participen des dels alumnes més petits de la llar d'infants fins als més grans. En teniu una
mostra aquí.

L’escola Joan Pelegrí signa un conveni de col·laboració amb el centre Yiwu
de la Xina
L’Escola Joan Pelegrí de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb
l’escola xinesa Yiwu de la província de Zhejiang. Aquest acord obre la
possibilitat que professorat i alumnat d’ambdues institucions puguin
intercanviar estades per tal d’aprofundir en el coneixement cultural,
metodològic i didàctic d’ambós centres.
L’acte de signatura, que va tenir lloc el passat 24 de novembre a la seu del
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de
Catalunya, inclourà com a activitats d’intercanvi: que cadascuna de les
escoles enviï estudiants a l’altra amb la finalitat de realitzar activitats
encaminades a millorar el coneixement de l’altre país i la seva cultura, i a
organitzar conjuntament activitats educatives, esportives i culturals.
La Yiwu No.3 Senior High School és un centre on es poden cursar estudis equivalents als de Batxillerat i que
compta amb prop de 2.000 alumnes matriculats. Destaca entre els seus objectius “desenvolupar una escola
mitjançant la literatura i les arts i gestionant l’educació amb virtut tot fent créixer en els estudiants la salut
física i mental”. Els seus objectius educatius són “desenvolupar estudiants qualificats i amb personalitat, amb
salut física, intel·ligència i bon gust”. La seva metodologia està basada en un treball intens en lectura i
escriptura.

El col·legi Pare Manyanet–Santa Maria de Blanes, menció especial al Premi
Participa a l’Escola
El col·legi Pare Manyanet-Santa Maria de Blanes ha rebut una menció especial al Premi Participa a l’Escola
amb el treball El despertar de la consciència democràtica en els adolescents. Eleccions al Parlament de
Catalunya. Novembre 2012.
El treball, que va consistir a recrear la Campanya Electoral al Parlament de Catalunya 2012, va ser idea del
departament de Ciències Socials i Humanitats de l’escola i, prenent l’actualitat política del moment, va voler
acostar els alumnes de tercer i quart d’ESO a la societat i a la vida política i despertar-los la consciència
democràtica.
El premi és convocat pel departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
amb la finalitat de premiar les experiències didàctiques i treballs de recerca que fomentin la participació dels
alumnes a l’escola i estimulin la pràctica i aprenentatge dels valors democràtics.
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Amb aquest Premi, el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica pretén reconèixer la tasca de les escoles
que treballen per al foment dels valors democràtics entre els més joves, contribuint així a la formació de
ciutadans i ciutadanes responsables i apoderats.

Clouen els actes del centenari de l’Escola Pia Nostra Senyora amb la
presentació del llibre Pinzellades
El passat 22 de novembre, l’Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona va cloure els actes de celebració del seu
centenari amb la presentació del llibre Pinzellades: el Col·legi de Nostra Senyora, d’Enric Sàrries, que va
comptar amb la presència, a banda de l’autor, del professor de l’escola Jaume Garcia; de l’escolapi i arxiver
provincial, P. Joan Florensa, i el Secretari General de les Institucions, Joan Vila. Va moderar l’exalumne,
filòsof i crític musical, Bernat Dedéu.
L’acte, que va arrencar amb una interpretació de violoncel de l’exalumna del centre, Carla Rovirosa, va
comptar amb els parlaments del director de l’escola, Antoni Pérez; del Director de Centres Privats i
Concertats del departament d’Ensenyament, Miquel Garcia; del regidor de l’ajuntament de Barcelona,
Gerard Ardanuy i, en representació del Pare Provincial de l’Escola Pia, el P. Josep Maria Canet. En
representació de la FECC, hi va assistir Rosa Maria Piqué.
L’acte es va cloure amb la interpretació a capella de l’Hallellujah, de Leonard Cohen, a càrrec de l’exalumna
Serena Saenz.

EATP Xavier signa un conveni Projecte Dual amb l’Institut Municipal de
Barcelona
El passat 26 de novembre, l’Escola Tècnico-Professional Xavier
de Barcelona va signar un conveni del Projecte Dual amb
l’Institut Municipal de Barcelona. Aquest compromís tindrà
vigència durant tot el curs escolar i permetrà que els alumnes
puguin compaginar la formació a l’escola amb les pràctiques en
una escola bressol per tal de desenvolupar el seu potencial
professional, adquirir experiència i gaudir d’una beca salari.
24 alumnes de l’Escola E.T.P Xavier van ser presents a l’acte,
on el regidor de l'Ajuntament de Barcelona va fer lliurament a la
directora del centre dels convenis signats.

Xocolatada solidària a Vedruna Palamós
El passat 27 de novembre es va fer a l'escola Vedruna de Palamós una xocolatada solidària per recaptar
diners per a diferents projectes relacionats amb els més desfavorits. El got de xocolata i melindros costava un
euro, que anava destinat al menjador solidari de Palamós i al projecte Vedruna a Filipines.
Els alumnes van decorar l'escola amb mans de diferents colors per simbolitzar que tots formem part del
mateix món encara que som diferents. La jornada va ser un èxit i tothom va poder gaudir de les diferents
activitats que hi van tenir lloc.

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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