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Tria Escola Cristiana
En una escola cristiana, les famílies hi trobaran una proposta
educativa de qualitat que, fonamentada en l’evangeli de Jesús i
en un clima de llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la
persona i acompanya en un camí de creixement integral per a
tothom

Preinscripció i matrícula per al curs 2014-2015
La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons
públics o quan es vol canviar de centre.
La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament, als
centres educatius i a les oficines municipals d’escolarització.
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar de forma preferent al centre demanat en primer lloc
durant el termini establert per a cada ensenyament a l’annex corresponent, i ha d’anar acompanyat de la
documentació acreditativa que pertoqui.
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Per fer la preinscripció cal:
• conèixer el calendari de tot el procés
• consultar els centres i l'oferta de places escolars
• conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per
justificar-los
• presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi
Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.
Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les
places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades
discapacitats dels alumnes. Normalment, els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període
de preinscripció.

Dates de la preinscripció del curs 2014-2015
Els principals terminis de presentació de sol·licituds són:
• De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i
educació secundària obligatòria.
• Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i
d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius.
• Del 27 de maig al 6 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts
plàstiques i disseny.
• Del 7 al 11 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i
de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el
calendari d'aquests ensenyaments.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:
Criteris generals
• Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi
treballa: 40 punts.
• Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
• Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
• Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
• Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
• A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
• Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
• Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
• En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
Criteris complementaris
• Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
• Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les
persones celíaques): 10 punts.
• Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats
actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que
cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o
segueixin programes esportius d'alt rendiment.
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Reserveu la data!

5a trobada familiar de l’escola cristiana: 6 d’abril de 2014

El proper dia 6 d’abril se celebrarà la 5a edició de la Trobada Familiar de l’Escola Cristiana, que tindrà
lloc a l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi de Barcelona.
La jornada s’iniciarà amb la celebració de l’eucaristia que ens aplegarà entorn la taula de Jesús i que presidirà
Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona. Hi seguirà un espai de treball sobre les
bones pràctiques de les AMPAs, que abordarà: Dinamització de l’Assemblea, a càrrec de l’AMPA de Nostra
Senyora de Lourdes de Barcelona; Voluntariat en Família, a càrrec de l’AMPA de l’escola Pare Manyanet de
Barcelona, i Bones pràctiques de comunicació, a càrrec de l’AMPA dels Maristes Champagnat de Badalona.
Tot seguit tindrà lloc la conferència Educar amb bon humor, a càrrec de Carles Capdevila, a la qual seguirà
l’actuació musical del grup Tons i Sons, participant del programa Oh happy day! de Televisió de Catalunya.
Hi han confirmat l’assistència l’Hble. Sra. Irene Rigau, consellera del Departament d’ensenyament; el Sr.
Miquel Garcia, director general de Centres Concertats i Centres Privats, i la Sra. Dolors Gordi, secretària
de família del Departament de Benestar Social i Família. Un seguit d’activitats infantils (les Bruixes de Burriac
i d’altres tallers) amenitzaran l’acte per als infants i joves. La jornada finalitzarà amb un dinar a peu dret.
A més de ser una trobada de tota la comunitat educativa, la CCAPAC vol donar visibilitat a aquesta institució
que aplega els pares i mares de més de 256.000 alumnes de Catalunya i fer palesa la confiança en el sistema
educatiu de Catalunya i la seva ferma voluntat i desig de maldar per una bona convivència en els centres.
Animeu, doncs, les vostres juntes i els pares i mares a participar-hi.
Ja es poden fer les inscripcions a través de l’enllaç, que també és disponible a la web de la CCAPAC
www.ampas.cat: http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=137.

Entrevista a Mercè Rey, presidenta de la CCAPAC

Mercè Rey abandonarà la confederació després de la trobada

Els nens i nenes podran pintar un cotxe Mini a la FestAMPa

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat

3

Comunitat educativa Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya

Per què es convoca la FestAMPA i amb quin objectiu?
La FestAMPA és una trobada familiar que enguany convoquem per cinquena vegada, per bé que la darrera es
va fer ja fa tres anys. Després de la quarta trobada, des de la CCAPAC ens vàrem plantejar fer un nou format
per acostar-nos a les AMPAs, i va ser així com va sorgir el programa AMPAs a prop amb el qual canviàvem,
per dir-ho d’alguna manera, el sentit del desplaçament, ja que érem els membres de la junta els que ens
traslladàvem arreu del territori, fins on ens possible, per tal de facilitar a les AMPAs el contacte amb la
CCAPAC. Gràcies a aquestes sessions, la CCAPAC ha pogut conèixer una mica més els problemes i necessitats
de les AMPAs i les AMPAs han pogut conèixer d’una manera més propera el funcionament i els serveis que
oferim. Ara, després d’aquests tres anys, a banda de l’AMPAs a prop, hem continuat fent els cursos per a
dirigents d’AMPAs, sessions sobre la LOMCE, activitats conjuntes amb el programa FEAC i d’altres. Ara,
pensem que podem tancar el cercle amb una nova trobada amb les nostres AMPAs i donar resposta a algunes
de les inquietuds que les AMPAs ens han expressat aquests tres anys.
Què destacaria d'aquesta nova edició?
En primer lloc, vull fer esment de la il·lusió i les ganes amb què hem preparat la trobada d’enguany tota la
junta de la Confederació, així com agrair l’ajuda de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya en la seva
preparació. Pel que fa a la FestAMPA pròpiament, destacaria els tallers que s’hi oferiran. Des de la CCAPAC,
els hem preparat amb la intenció d’ajudar les AMPAs en alguns dels punts febles que elles mateixes ens han
assenyalat. Hem sentit dir moltes AMPAs: “No sabem què fer per aconseguir més assistència a l’assemblea”.
Doncs un taller va precisament d’això. D’altres ens han comentat que volen fer algun tipus de voluntariat en
família, i en un segon taller en donem alguna idea. I, amb el tercer taller, intentarem donar resposta a
aquelles AMPAs per a les quals, si bé vivim en un món en què la comunicació sembla molt fàcil, és encara un
problema per a elles. Hi ha un altre aspecte que també crec que és important i que té a veure amb el moment
actual. Crec que com a pares i mares que hem triat una escola cristiana per a l’educació dels nostres fills,
hem de fer el possible per donar suport a les nostres escoles i posar el nostre granet de sorra en la defensa
del seu caràcter propi. Per tant, aquesta FestAMPA també ens dona la possibilitat, com a col·lectiu de pares i
mares, de fer visible aquest suport i defensar la tasca que les nostres escoles fan dins el sistema educatiu i
dins la nostra societat. Personalment, d’altra banda, aquesta edició em fa una il·lusió especial i m’emociona
perquè serà l’última FestAMPA en la qual participaré, ja que, a la propera assemblea de la Confederació, en
deixaré la presidència per donar pas a noves generacions amb noves idees. Perquè, com sempre he dit, els
pares i mares estem de pas a les escoles i, en conseqüència, també a la Confederació. En aquests anys he
conegut molts pares i mares, titulars, directors i professors dels quals he après molt i dels quals m’agradaria
acomiadar-me personalment, i crec que aquesta trobada pot ser el lloc idoni per fer-ho.
Una conferència de Carles Capdevila, l’actuació del grup coral Tons i Sons, tallers, activitats per als
més menuts... una festa per a tota la família. Quin paper hi tenen les famílies, en el
col·lectiu de l'escola cristiana?
Sí, és una festa per a tota la família que començarem amb una Eucaristia, la qual ens fa molta il·lusió que
presideixi Monsenyor Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona i President de la Fundació
Escola Cristiana. Com que demanem als pares i mares del nostre col·lectiu que vinguin un diumenge, el
primer que hem de fer és solucionar l’habitual problema de “voldríem venir, però és diumenge i què fem amb
els nens?” Doncs això ja no és problema. Quin nen no es divertirà pintant un cotxe? (que no pateixin els
pares, que és pintura que no taca), o assistint a un espectacle musical de les Bruixes de Burriac, o fent jocs
d’animació que un grup nombrós de monitors ha preparat. D’altra banda, els pares vénen a treballar per les
seves AMPAs i per les seves escoles, però no cal estar tot el matí de diumenge treballant; per això, hem
organitzat la conferència Educar de molt bon humor, amb la qual el Carles Capdevila ens farà veure l’educació
dels fills amb un somriure. I, abans d’acabar, podrem gaudir amb l’actuació de la coral Tons i Sons,
participants del programa Oh happy day, de TV3. A la cloenda comptarem amb la presència del P. Enric
Puig, Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya; de la Sra. Dolors Gordi, Secretària de
Família del Departament de Benestar i Família, i de l’Honorable Consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau.
No podríem demanar més.
És realment una festa, doncs.
En tots els sentits. És una festa de famílies per a les famílies. Perquè cada vegada tenen un paper més
important dins del món educatiu i, sobretot, dins del col·lectiu de l’escola cristiana. Els pares i mares saben
que els primers educadors dels fills són ells, però que necessiten l’escola per aconseguir-ne una formació
integral. Alhora, l’escola té molt present que, sense la col·laboració dels pares i mares, és difícil aquesta
formació dels alumnes. Tots són conscients que se necessiten mútuament. Ja no podem imaginar escoles
nostres on el director o la titularitat no escoltin els pares, sigui en reunions o en el consell escolar, o que en
una activitat de l’escola no participin els pares, que no hi hagi reunions mestres-pares. Tot això és història.
Les famílies participen i formen part de la comunitat educativa de les nostres escoles, i l’escola sap que això
és molt important per a l’èxit escolar dels alumnes: la col·laboració cada vegada és més estreta.
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Què espera que aporti la trobada al col·lectiu?
Espero que sigui d’utilitat per a tot el col·lectiu, que pugui treure profit de les experiències que hem anomenat
Bones Pràctiques d’AMPAs. Si a la CCAPAC ens assabentem d’iniciatives d’algunes AMPAs amb èxit, és el
nostre deure donar-les a conèixer per si poden ajudar les altres. Només el fet de compartir és ja una manera
de no sentir-se sol en aquest voluntariat que representa ser en una junta d’AMPA i que, moltes vegades,
porta molts maldecaps. D’altra banda, espero que ens aporti a tots una mica més de sentiment de pertinença
al col·lectiu de l’escola cristiana. Penso que trobades com aquesta FestAMPA també han de servir perquè
sentim que tots (titulars, professors i pares i mares), sota l’aixopluc de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, treballem per un mateix ideal d’escola, on tots ens necessitem, on entre tots eduquem els nostres
fills/alumnes i des d’on oferim un bon servei al nostre país.

Ràdio Estel – Programa Tria Escola Cristiana
Aquesta setmana continua l’especial Tria Escola
Cristiana, que emet cada dia laborable Ràdio
Estel (de 13.05 a 13.30, i en redifusió a les 23.05h).
Us facilitem els enllaços dels programes ja emesos i
la setmana vinent us n’oferirem els d’aquesta.

Primer programa. Entrevista a Francesc Torralba

Sisè programa. Entrevista a Lluís Serra

Segon programa. Entrevista a Josep Otón

Setè programa. Entrevista a Núria Dausà

Tercer programa. Entrevista a Montserrat Oliveras

Vuitè programa. Entrevista a M. Àngels Fernández

Quart programa. Entrevista a Juanjo Fernández

Novè programa. Entrevista a Enric Puig

Cinquè programa. Entrevista a Xavier Melgarejo

BBC

English Plus Online
English Plus Online és la versió online del
tradicional curs Follow me de la BBC, que
porta més de 30 anys d'èxit com a eina
perquè les persones de parla no anglesa
aprenguin l'anglès des de zero i fins a un nivell
equivalent al First Certificate de Cambridge.
Pot ser una bona opció perquè les families aprenguin anglès, cadascú al seu ritme, i amb la facilitat que
proporcionen els mitjans online (i, alhora, amb la possibilitat de descarregar arxius d'àudio, llibres, etc, per al
repàs offline).
El curs complet està format per 30 unitats i es ven en subscripcions temporals de 1, 3, 6 i 12 mesos. El preu
web és des de 19,90€/mes + IVA si es compra la subscripció de 12 mesos. La unitat 10 és de lliure accés
perquè així l’usuari pugui veure la qualitat del curs sense enregistrar-s’hi ni pagar res. Més informació a
www.cursoinglesbbconline.com

La implicació de mares i pares en la millora de l’escola

L’AMPA és escola
El projecte Famílies amb Veu, de la Fundació Jaume Bofill,
ha fet públics els resultats sobre la implicació de mares i
pares en la millora de l’escola.
Ho ha fet en base a una mostra altament representativa, amb
1.228 respostes d'AMPA (més del 40% de centres de
Catalunya) i 1.508 respostes d'equips directius (50% del
total) de centres públics, concertats i privats que imparteixen
escolarització obligatòria. Consulteu aquest minuciós estudi.
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Web del departament d’Ensenyament

Família i Escola
Un ús precoç i excessiu de pantalles pot produir efectes nocius als teus fills?
S’anomena nadius digitals els nascuts a partir de la dècada de
1990. Han crescut envoltats de pantalles i hi conviuen amb la
tecnologia de manera quasi natural des de ben petits: amb la
televisió, per descomptat, però també amb ordinadors, consoles i
videojocs de tota mena.
En els últims anys, la proliferació d’smartphones i tablets amb
pantalla tàctil ha facilitat que les generacions més recents
interactuïn amb aquests dispositius encara més d’hora. De fet,
cada cop hi ha més models pensats directament per a infants, fins
i tot d’edat preescolar. Però a quina edat és recomanable
començar? Quins efectes poden tenir la tele i els dispositius
mòbils sobre la salut i el desenvolupament posterior? Quin paper han de tenir els pares i mares en el consum
de continguts? Fem una repassada als estudis més recents i a les recomanacions de diversos experts.

Un lector no neix, sinó que es fa
Que els nens llegeixin és una activitat que depèn en gran mesura dels pares i mares. Se'ls ha d'animar a
llegir, ja que els llibres contribueixen a la seva formació i educació. L'hàbit de la lectura augmenta la seva
creativitat i estimula la imaginació. Si els nens llegeixen des de ben petits, els serà més fàcil quan siguin
grans de resoldre conflictes, afrontar diferents situacions i prendre decisions.
Si els nens agafen l'hàbit de llegir, aconseguiran beneficis i avantatges per a tota la vida. Llegir fomenta la
imaginació, la intel·ligència, la capacitat verbal, la concentració i, a més, enriqueix el seu vocabulari. És
fonamental per als nens que els pares i mares els llegiu contes o llibres quan són petits, ja que afavoreix la
comunicació afectiva. Llegir més.

Pacte Nacional pel Dret a Decidir
El passat 2013 es va constituir el grup promotor del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, format per una àmplia
representació d’entitats i organismes de la societat catalana, entre els quals el Consell Escolar de Catalunya.
La Comissió Permanent ha actuat amb la convicció que:
• la ciutadania de Catalunya ha expressat en diverses ocasions i de manera molt àmplia i consistent la
voluntat d’exercir democràticament el dret a decidir el seu futur
• els poders públics han de donar resposta a aquesta demanda facilitant les condicions que facin possible
l’exercici d’aquest dret
• el conjunt d’institucions i entitats que configuren el sistema educatiu —instrument fonamental de cohesió
de la societat catalana i de construcció del seu futur— han de ser conscients de la importància d’aquest
procés i prendre-hi part activament.

Una revista gratuïta per a infants

El petit magazin
Els nens i nenes de 3 a 7 anys ja tenen una revista feta a la seva mida per divertirse i aprendre a la vegada: El petit Magazín. Es tracta d’una publicació gratuïta, en
català i de periodicitat mensual, que gaudeix d’una versió impresa. Neix amb
continguts atractius elaborats per professionals de l’educació i amb la ferma
voluntat d’omplir molts espais de lleure dels petits i fer volar la seva imaginació de
la manera més educativa.
El petit Magazin és una revista oberta a tothom. Per fer gran el seu projecte, obre
les portes a comerços, botigues, negocis i institucions de tota mena sempre que
tinguin un valor afegit dedicat als infants. És per això que El petit Magazín, gràcies
a la seva Guia de Serveis, pot estalviar feina als pares que busquen, per exemple,
quin és el millor dentista per al seu fill, quina botiga de joguines és la més
adequada, on comprar la fruita ecològica del petit de casa, etc...
Accediu a la publicació a www.elpetitmagazin.com
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Activitats de les AMPAs
11a Trobada d’AMPAs Manyanetianes – Col·legi Pare Manyanet – Les Corts
El passat 8 de març, els representants de les AMPAs de
les diferents escoles Manyanet es van aplegar al col·legi
Manyanet Les Corts de Barcelona en una trobada que,
a banda de posar en comú les activitats i interessos de
l’associació com a col·lectiu de famílies, va comptar
amb una visita guiada a la Basílica de la Sagrada
Família, on es va poder admirar la majestuositat de
l'obra d'Antoni Gaudí, inspirada en el seu origen per
Sant Josep Manyanet.
La Trobada anual d’AMPAs de les escoles del Pare
Manyanet és un acte que ha arribat enguany ja a la
11a edició i que cada any se celebra en una escola
diferent de la congregació. Els assistents vénen de les
escoles Manyanet de Santa Maria de Blanes; Sant
Ramon de Vilafranca del Penedès; Sant Lluís de
Begues; Pare Manyanet de Reus; Pare Manyanet d'Alcobendas (Madrid); Sant Miquel de Molins de
Rei; Pare Manyanet de Les Corts (Barcelona) i Jesús Maria i Josep de Sant Andreu (Barcelona).

Dia a dia de les escoles i les institucions
La Salle de la Seu d’Urgell rep el reconeixement de la consellera Rigau
La Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha transmès al col·legi La Salle de la Seu d’Urgell el
reconeixement per la contribució a la millora de la qualitat de l’educació a través d’un projecte de Qualitat que
l’escola porta implantant des de fa més de 4 anys.
Aquest procés tracta de la millora de la Qualitat de tot el procés educatiu, seguint el model Lasal.lià i d’acord
amb la Norma ISO 9001. És una eina que permet ser autocrítics i complir amb els requisits del sistema de
gestió, així com valorar-ne contínuament l’eficàcia, tot fent el seguiment mitjançant auditories internes i
externes.

Jornada d’orientació sobre la Formació Professional
La FP és l’opció d’ensenyament postobligatori que dóna
més possibilitats d’inserció, però continua sent vista com
una alternativa secundària. Els nostres alumnes coneixen
les característiques d’aquests estudis? Saben que tindran
un bon futur professional?
Salesians de Sarrià, escola d’estudis post obligatoris amb
més de 125 anys d’experiència en la FP, organitza el
proper 26 de març (16-19.30h) una Jornada
d’orientació
sobre
la
Formació
Professional
adreçada a departaments psicopedagògics, tutors de 3r i
4t de l’ESO i professors de tecnologia.
La trobada comptarà amb la presència de la filòsofa i
catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Victoria Camps, que pronunciarà una
conferència sobre els valors de l’educació: llibertat i igualtat d’oportunitats.
Els assistents podran viure la FP des de dins i realitzar un taller pràctic (creació d’un marc de fotos,
estampació d’una samarreta, com crear un joc per a Android en 1 hora...) La jornada és gratuïta i no hi ha
límit d’assistents per escola. Podeu descarregar-vos la invitació i accedir al Full d’inscripció. L’acte tindrà lloc a
Salesians de Sarrià (Passeig Sant Joan Bosco, 42, Barcelona. Més informació, a http://sarria.salesians.cat

Un alumne de La Salle Bonanova, premiar a l’Olimpíada de Biologia i a la de
Física
El passat mes de febrer es va celebrar la fase catalana de l’Olimpíada de Biologia, on l’alumne de 2n de
Batxillerat de La Salle Bonanova de Barcelona, Marc Duque Ramírez, va obtenir la medalla de plata tot
classificant-se entre els sis millors. D’altra banda, en l’Olimpíada de Física, que va comptar amb la participació
de 167 alumnes presentats, en Marc va ser un dels 20 premiats.
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Alumnes d’escoles cristianes s’emporten cinc dels sis guardons del premi
Llegim Ciència
La Universitat de Vic (UVic) va lliurar el passat 26 de
febrer els segons premis Llegim Ciència, que s’atorguen a
la modalitat de crítica d’una novel·la (en aquest cas,
Katalepsis, de Maria Mercè Roca) i la millor resposta a
la pregunta: Imagina’t que tens la capacitat de fer-te
passar per mort… Què faries?
Els guardonats van ser:
Primer premi modalitat A – Neus Altarriba – Escorial de
Vic – Relat Estel
Primer premi modalitat B – Júlia Torras – Sant Miquel
dels Sants de Vic – Relat Hazel Grace
Segon premi modalitat A – Marc Brusosa – Sant Miquel dels Sants de Vic – Relat Correcamins
Segon premi modalitat B - Alba Mataró – Escorial de Vic – Relat Avui
Segon premi modalitat A – Laura González – Escola Vedruna Sagrat Cor de Tarragona – Relat Olivia Tiptoe

Un alumne de Vedruna Balaguer, finalista a l’Olimpíada de Química
L'alumne de segon de Batxillerat de l’escola Vedruna de Balaguer, Jordi Fortuny, ha quedat segon de
Catalunya, amb una nota de 9,76, en l’Olimpíada de Química, organitzada pel Col·legi Oficial de Químics de
Catalunya. En aquesta fase nacional, celebrada el passat 25 de febrer, hi van participar un total de 375
alumnes d’arreu del país. Ara, 21 d’ells s’han classificat per a la fase estatal, que tindrà lloc a Oviedo del 25
al 27 d’abril d’enguany. Si es classifica, passarà a una posterior fase internacional que es durà a terme a
Vietnam.

Els alumnes de Química de 1r de Batxillerat de La Mercè de Martorell, premi
Menudo Elemento
Els alumnes de Química de primer de batxillerat del col·legi La Mercè de Martorell han guanyat la tercera
edició del concurs Menudo Elemento amb el seu projecte Cumpleaños Infeliz en la categoria de vídeo
més votat. Menudo Elemento és un concurs organitzat per l’Associació Nacional de Químics d’Espanya
(ANQUE) i dirigit als estudiants de secundària de tot l’Estat. En aquesta tercera edició, el repte era mostrar en
un vídeo el millor dia de la teva vida i imaginar-te’l com seria sense química. Veure vídeo.

Campanya de donació de sang a l’escola Solc Nou
Un any més, els alumnes de primer de Farmàcia i Parafarmàcia estan preparant, conjuntament amb el Banc
de Sang i Teixits de Catalunya, una campanya de Donació de Sang que tindrà lloc a l’escola Solc Nou de
Barcelona (Avinguda Vallcarca, 165, Barcelona – Metro L3 Vallcarca o Penitents).
Es tracta d'un projecte d'Aprenentatge-Servei que ja té molts anys d'història i en el quals els alumnes posen
molta il·lusió i esforç en la preparació. http://www.solcnou.es/, www.hijascaridad.org/barcelona
Des del centre conviden tothom a col·laborar i difondre la campanya entre els coneguts per tal que s’arribi a
superar el nombre de donants del curs passat. La campanya tindrà lloc demà dimarts, 11 de març, des de
les 10.00h fins a les 13.00h i des de les 16.00 fins a les 20:00h. Recordeu que, per donar sang, cal ser
majors de 18 anys i menors de 65, pesar 50 quilos o més. És recomanable, a més, menjar abans de venir a la
donació. S’hi disposarà d’un servei d’acollida per als nens.

Dos alumnes de l’Escola Pia Sarrià publiquen un article a la revista Ciències
de la UAB
Dos alumnes de 2n de Batxillerat de l’Escola Pia de Sarrià de Barcelona, Pol Gimeno i Xavier Peribañez,
han publicat un article al número 26 de la revista Ciències, Revista del Professorat de Ciències d'Infantil,
Primària i Secundària, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’article, titulat La física al servei de
l'esport i basat en el seu Treball de Recerca, va ser tutoritzat pel professor Julià Hinojosa. La revista es pot
llegir en el següent enllaç.

L’escola Joan Pelegrí presenta l’exposició Ser dona avui i aquí
Des del Dia de la Dona Treballadora (8 de març), i fins a aquest divendres, el vestíbul de l’Escola Joan Pelegrí
– Fundació Cultural Hostafrancs de Barcelona acollirà l’exposició Ser dona avui i aquí, proposada per la
professora de Ciències Socials de l’escola, Esperança Sánchez, i amb la col·laboració de la professora de
Llengua Catalana, Dolors Subirana. Anna Terés –professora d’Educació Artística- ha dissenyat el cartell i
els plafons. Per a més informació consulteu el blog del Grup UNESCO.
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Tres alumnes de l'escola Immaculada Concepció de Gavà guardonades per
la Fundació Catalunya-La Pedrera
Maria Feijoo, Nerea Frías i Carolina Frías, tres alumnes de l'escola Immaculada
Concepció de Gavà, han estat guardonades amb un dels ajuts de 1000 euros que la
Fundació Catalunya - La Pedrera atorga als 500 estudiants amb millors notes d'accés
a la universitat de tota Catalunya.
Les tres alumnes s'han acreditat entre els estudiants amb millors notes d'accés a la
Universitat que han participat en la convocatòria corresponent al curs 2013-2014
d’aquest programa d'ajuts universitaris per fomentar i premiar l'excel·lència
acadèmica.
Aquest programa és una iniciativa singular a Catalunya, ja que és un programa específic de suport econòmic
als estudiants que inicien la seva trajectòria universitària, i on només es té en compte el seu rendiment
acadèmic.

Vuit alumnes del col·legi Sant Josep de Sant Sadurní, guardonats per la
Fundació Catalunya - La Pedrera
El passat 22 de febrer, vuit alumnes del col·legi Sant Josep de
Sant Sadurní d’Anoia van ser guardonats, al Palau de la Música
Catalana, amb una beca de 1.000 euros cadascun en el marc del
programa de la Fundació Catalunya la Pedrera.
Aquesta institució premia cada anys els 500 alumnes catalans que
han obtingut la millor qualificació a la fase general de les proves
d’accés a la universitat de tot Catalunya.
Els alumnes que han obtingut el guardó són, seguint l’ordre de la
fotografia d’esquerra a dreta: Maria Rosell, Gisela Dagà, Laura
Ros, Judith Rosell, Ester Cardús, Núria Armengol, Pol
Llopart i Jaume Puig.

Alumnes de FEDAC-Horta, premiats a la First Lego League
El passat 16 de febrer, dos equips formats per alumnes de FEDAC-Horta
(Barcelona) es van presentar a la final de la First Lego League a Barcelona.
D’una banda, l’equip Siena Robotic Team (SRT), format pels alumnes de 4t
d’ESO Jordi G., Júlia S., Arnau C., Núria Ll., Marc H., Paula C., Sílvia L.,
Aina D., Carlos H. i Joan F., van quedar primers a la competició i es van
classificar per a la final espanyola, que tindrà lloc el proper 23 de març a
Barcelona.
De l’altra, l’equip Taquitos Team Horta (TTH), format pels alumnes de 3r
d’ESO Mariona C., Guillem Q., Pau G., Andrea T., Ferran S., Clàudia L.,
Joel C. i Sofia G., va guanyar el premi a la inspiració.
En la present edició, titulada Nature’s fury, els equips havien de desenvolupar un projecte científic que, en
aquest cas, havia d’aportar una solució innovadora als problemes de prevenció, supervivència i reconstrucció
dels hàbitats humans després de desastres naturals.

En el centenari del col·legi Sagrada Família del Masnou
Ens descriuen així la celebració:
Hem fet cent anys! Quina xifra tan maca! 100!
Els qui formem i han format la Comunitat Educativa del
col·legi Sagrada Família d’Urgell, al Masnou, n’hem celebrat
aquest passat 25 de febrer l’aniversari. Fa cent anys, les
germanes de la Sagrada Família van obrir al Masnou una
escola per a nenes. Cent anys més tard, un munt de
professors, mestres i personal segueixen educant-hi molts
més nens i nenes amb l’estima i carisma de la beata Anna
Maria Janer, la nostra fundadora.
Anys enrere pensàvem en aquest dia. Ens semblava lluny!
Però ja ha passat! Tanmateix, resta viu dins nostre com resta
viva la flama d’una espelma sense apagar-se, tot i que sigui
moguda per l’aire... per les emocions viscudes! Començar el
dia amb tots cantant i aplaudint i llençant serpentines va ser
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un bon inici d’unes hores on la felicitat, els senyals d’agraïment i les retrobades eren compartides. Cap al
tard, l’alcalde del Masnou, al capdavant dels membres del Consistori i de la Comissió d’Honors i Distincions,
va distingir el col·legi amb una placa on consta l’agraïment del poble als cent anys d’educació a infants i joves
de la comunitat. Tot seguit, el nostre gegantó, el capità Trencaones, nom que li escau molt bé en viure en
una escola davant el mar i en un poble de mariners, va obrir, al costat dels nostres tabalers, el camí que ens
va portar a bufar les espelmes d’un gran pastís al so d’un bon nombre de flautes i de persones cantant, i a
veure, tot seguit, com la Colla de Diables del Masnou ens ajudava a celebrar-ho encenent la façana amb
pluges de llums i petards que s’enlairaven, tot recordant-nos el nostre passat, el nostre present i el camí cap
el futur que tots volem: seguir educant amb la força d’Anna Maria Janer, que ens dóna vida i empenta!

El col·legi Santa Anna de Lleida, classificat per a la final estatal de la First
Leago League
El Col·legi Santa Anna de Lleida ha guanyat dos premis en el certamen
First Lego League, celebrat a Lleida el passat 22 de febrer i organitzat per
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
Santa Anna Team, format per alumnes de 4t d’ESO, s’ha classificat per a
la Final Lego League d’Espanya, i Santa Anna Primary, format per
alumnes de 6è d’EP, ha obtingut el Premi Bombers a la Millor
presentació del Projecte d’Investigació.
Moltes felicitats als dos equips, formats per alumnes de 4t d’ESO i
alumnes de 6è d’Educació Primària, i també als seus professors i
entrenadors, Jordi Agost i Laura Garcia.

Dos alumnes de l’Escola Pia Sarrià publiquen un article a la revista Ciències
de la UAB
Dos alumnes de 2n de Batxillerat de l’Escola Pia de Sarrià de Barcelona, Pol Gimeno i Xavier Peribañez,
han publicat un article al número 26 de la revista Ciències, Revista del Professorat de Ciències d'Infantil,
Primària i Secundària, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’article, titulat La física al servei de
l'esport i basat en el seu Treball de Recerca, va ser tutoritzat per la professora Julia Hinojosa. La revista es
pot llegir en el següent enllaç.

El col·legi L’Horitzó, premiat en diversos certàmens
El col·legi L’Horitzó de Barcelona ha estat distingit en diversos certàmens d’àmbits ben diferents:
• El Jurat dels XXXV Premis Baldiri Reixac ha atorgat un premi al treball Un món ple d’arbres del Grup
Septimània (10 anys).
• L’Andrea Barrachina, alumna de batxillerat, ha estat premiada en el Programa de Beques de Futurs
Talents. Universitat Abad Oliba CEU pel treball Utilitzar-lo pot matar? Estudi dels efectes de les ones
electromagnètiques en els éssers vius.

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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