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Una carta que ha d’arribar a tots els pares i mares de les nostres escoles
Divendres passat enviàvem un correu electrònic a les titularitats i direccions de les escoles on demanàvem
que fessin arribar als pares i mares dels nostres alumnes la carta que s’hi adjuntava. Aquesta carta ha
estat consensuada per les organitzacions representatives de les titularitats del sector i per les respectives
associacions de pares i mares. Dèiem també que fóra molt convenient que l’escrit arribés a les famílies
abans del 28 de febrer i, si fos possible, entre el 22 i el 24.
Potser algú de vosaltres, i també els pares i mares receptors de l’escrit, us pregunteu el perquè d’aquesta
remissió. Els arguments són diversos i coneguts, perquè s’han anat reiterant al llarg dels darrers mesos i
deriven de situacions ja “històriques” del sector o d’altres que han estat motiu de nous debats o de
revifament d’alguns ja antics. Vet aquí uns quants ‘perquès’.
Perquè creiem que el Servei d’Educació de Catalunya està constituït per una xarxa plural de centres
educatius de titularitat pública i de titularitat privada, i és el resultat de la tradició educativa i social del
país.
Perquè estem convençuts que aquest model és l’expressió legal d’un reconeixement que propendeix, d’una
banda, a garantir l’educació de tothom i, de l’altra, a preservar el màxim pluralisme educatiu
possible, en una situació de complementarietat i coexistència.
Perquè hem de ser conscients que aquest model educatiu està amenaçat. El discurs que s’ha instal·lat
en diferents sectors del país no és gens favorable a l’escola concertada i reiteradament es fan palesos
gestos que revelen aquesta continuada confrontació.
Perquè valorem que els pares i les mares han triat l’escola concertada, i en especial l’escola cristiana,
de manera sensata i responsable, d’acord amb un projecte educatiu que coneixen i que és l’expressió
del dret que tenen a escollir una educació per als seus fills conforme les seves conviccions.
Perquè pensem que la relació família – escola es construeix des de la confiança i l’ajuda mútua:
sinceritat, confiança, claredat per ambdues parts, sense prejudicis, que permet una necessària suma
coherent d’esforços al servei de l’acció educativa.
Perquè el factor econòmic no hauria d’esdevenir en cap cas un element determinant a l’hora de
triar escola.
Perquè sabem que el concert no garanteix la gratuïtat de l’ensenyament, que la viabilitat d’un centre
educatiu esdevé impossible en les actuals circumstàncies i que, injustament, s’està fent molta
demagògia en un tema tan sensible com aquest.
Perquè considerem desaforat, fal·laç i mentider el missatge que sembla instaurar-se en alguns sectors
socials i mediàtics que redueix l’escola concertada a una situació anòmala, a un residu del
franquisme, a epicentres de segregació o a espuris interessos de l’estament religiós.
Perquè detestem l’aforisme que “una mentida adientment repetida mil cops es transforma en
una veritat”, sobretot si es transforma en una realitat. I que cadascú, segons el paper que ens pertoca
de fer, podem deixar clar amb serenor, però amb fonamentada contundència, que l’escola concertada
és un valor sòlid que respon a l’interès i la voluntat d’elecció de centenars de milers de famílies
a casa nostra.
Perquè agraïm el suport social i d’algunes forces polítiques que palesen el respecte al nostre marc
de convivència i la defensa de la llibertat individual i dels drets fonamentals que han d’enorgullir
qualsevol societat avançada, però que és obligat mantenir-los i defensar-los enfront propostes que
pretenen limitar i coartar les llibertats, personals i socials, pròpies d’una societat democràtica de
dret i que són reconegudes internacionalment.
Perquè els nostres projectes se sostenen en el treball educatiu, el perfeccionament constant dels
milers de treballadors de les nostres escoles, les sòlides i actualitzades aliances amb les
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famílies que confien en nosaltres i en tot l’entorn en què es mou cada escola, una intensa tasca de
comunicació, una elevada presència social i la solidaritat institucional.
Perquè el nostre missatge, arrelat en l’evangeli, és enormement humà i positiu, ple de d’aquells
gestos que creen pau i passió per la justícia i el perdó, que posen la persona humana en el centre de
tot i l’obren a la transcendència.
Perquè si arribés el moment en què l’escola concertada esdevingués el nucli d’un debat que la
posés en perill, hauríem d’actuar amb temprança i fortalesa, incidint en molts aspectes de la realitat
i a tots els nivells, també en l’escola com a institució, l’escola concertada com a opció i l’escola cristiana
com a col·lectiu que en justícia ha de fer la seva aportació a la societat catalana.
Perquè, en definitiva, sabem com hem d’afrontar dificultats i reptes i, per tant, cal que no ens
manqui la força, ni el coratge, ni l’ànim, situant la nostra esperança més enllà de nosaltres
mateixos.
Ben segur que vosaltres en trobareu molts més ‘perquès’. Ajudem que els centenars de milers dels pares
i les mares que han confiat en l’escola cristiana l’educació dels seus més de 256.00 fills, que formen part
dels més de 357.000 alumnes matriculats en les escoles concertades a Catalunya, prenguin consciència
de la situació i comparteixin amb nosaltres aquestes inquietuds.
Informem als pares i les mares mitjançant la carta que us hem tramès perquè potser en un futur no gaire
llunyà caldrà estar profundament cohesionats envers les actuacions que des del sector es puguin adoptar.
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Participació en el debat “Ara es Demà”
PAU 2017
Presentació document "El fet religiós en la Catalunya del futur"
Tria tallers aviat i triaràs els que més t’han agradat
Disposicions oficials d’interès
Habilitats socials del tutor i la relació amb l’equip docent: 27 de febrer
Avaluació de centre, un instrument de gestió – 2 de març
Com parlar en públic - 6 de març
Manipulació d’aliments -7 de març
Gestió del temps – 9 de març
Nova edició concurs (X)perimenta
2n Congrés Internacional de Comprensió Lectora Infantil i Primària
Sent la creu
El cardenal Martínez Sistach presenta al Sant Pare el programa del II Congrés Internacional sobre “Laudato
si' i Grans Ciutats”
Concurs Bíblic de Catalunya
CATALUNYA RELIGIÓ- FEDAC #avuixdemà: la informació és abundant, cal ensenyar com utilitzar-la
Clam massiu als carrers de Barcelona per obrir fronteres i acollir refugiats
Dia a dia dels centres i les institucions
Accions formatives
Més informació: blogs de la FECC
Portal Catalunya Religió
Segueix la FECC i els seus programes al TWITTER

No en deixem passar l’oportunitat
Participació en el debat “Ara es Demà”
Des que es va iniciar aquest debat impulsat pel Consell Escolar de Catalunya a proposta de la Conselleria
d’Ensenyament, des de la Fundació hem considerat molt oportú i convenient que el col·lectiu de l’Escola Cristiana
de Catalunya hi participés de manera activa.
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La Comissió de treball creada en el si de la FECC ha proporcionat ajuts i orientacions a les escoles i ha compartit
reflexions i conclusions entorn les ponències que ha debatut, amb la possibilitat que a les escoles es
desenvolupin, es reelaborin o simplement s’assumeixin, convençuts que la feina en comú és la manera idònia
d’encarar els reptes.
Som conscients que els actuals moments es caracteritzen per l’allau de tasques i projectes afegits a la ja per se
copiosa i prolífica feina diària de les escoles. Campanya de preinscripció amb jornades de portes obertes;
processos d’avaluació i seguiment d’alumnes i activitats; cristal·lització dels nombrosos projectes de renovació
en què son immerses moltes escoles... I, a sobre, participació en aquest “Ara és Demà”, amb un calendari
exigent i inflexible, perquè el 28 de febrer s’han d’haver lliurat les aportacions.
Però tenim al nostre haver d’Escola Cristiana una llarga tradició educativa i de servei a les famílies que ens han
confiat i confien l’educació dels seus fills i filles, la implicació activa en la vida social catalana des de la fidelitat
a la nostra identitat cristiana i tants d’altres aspectes que avalen la nostra trajectòria a Catalunya. Un enorme i
bon bagatge que legitima a bastament les nostres aportacions per evidenciar la concepció que ens fem sobre el
futur de l’educació al nostre país, en una societat que s’albira diferent. Hauríem de ser capaços de col·locar en
els balançons els pros i els contres, i de ben segur resultarà que l’agulla tendirà a inclinar-se a favor de fer-nos
sentir, d’expressar el nostre pensament i les nostres reflexions sobre l’educació de futur en un context que no
serà l’actual.
Perquè encara que poguéssim considerar inoportú l’esforç, o potser una iniciativa poc adient, o fins i tot que això
no ens pertoca... el què és segur és que ningú parlarà per nosaltres. Que ningú voldrà ni podrà substituir la
nostra veu, la nostra identitat. I si es duu a terme la participació de la comunitat educativa dels més de quatre
centenars d’escoles cristianes, el Consell Escolar de Catalunya rebrà un bon nombre d’aportacions que serà la
contribució que haurà rendit l’Escola Cristiana envers el futur que es va dibuixant. El nostre discurs no haurà
perdut l’oportunitat de ser escoltat, i això serà útil, convenient, profitós i favorable.

El que cal saber
PAU 2017
Com ja sabeu, hem viscut uns dies intensos a causa de la Selectivitat d’enguany. És per això que volem aprofitar
per oferir-vos un sumari dels aspectes més importants i que cal que tingueu presents de les PAU 2017.
El passat 13 de febrer, l’Oficina d’Accés a la Universitat va emetre una carta on aclaria per escrit diverses
qüestions i solucionava alguns dels problemes plantejats. Si no heu rebut aquesta carta, cal que ens la demaneu.
En síntesi, aquest document diu:
1.

Tot i que és obligatori que cada alumne s'examini d'una matèria comuna d'opció a la fase general, NO cal
que sigui la matèria comuna de la seva opció ni que hagi estat cursada. Per exemple, un alumne que
està cursant la modalitat de Ciències i tecnologia es podria examinar a la fase general de la matèria de
Matemàtiques aplicades a les CCSS.

2.

Les matèries comunes d’opció entre les quals els alumnes han d’escollir una per examinar-se en la fase
general de les PAU són Llatí, Matemàtiques aplicades a les CCSS, Matemàtiques i Història de l’art.

3.

La matèria comuna d’opció de la qual s’examinarà l’alumne en la fase general també ponderarà,
si és el cas, en la fase específica.

4.

Els alumnes podran continuar escollint entre examinar-se de les matèries d’Història i d’Història de
la filosofia a la fase general de les PAU.

5.

Les taules de ponderació de les matèries per accedir a les PAU no es modificaran en aquesta convocatòria.

Estem a l’espera que l’Administració expliqui el model de batxillerat i d’accés a la universitat per als propers
anys. Un cop ho faci, ho difondrem entre el col·lectiu com sempre hem fet.
Tot i que la carta de l’Oficina d’Accés a la Universitat no en diu res, aconsellem a les escoles que tots els alumnes
s’examinin almenys de dues matèries en la fase específica.
Més informació a jandreu@escolacristiana.org

Demà al Parlament
Presentació document "El fet religiós en la Catalunya del futur"
La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, presidirà l’acte públic de presentació del
document El fet religiós en la Catalunya del futur. Aquest text ha estat promogut per entitats religioses -entre
les quals la FECC- amb el suport de diverses confessions i defensa la llibertat religiosa i la cooperació de les
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administracions públiques amb les institucions religioses. El document formula el marc en el que s’hauria de
basar la relació entre l’estat i religions en la Catalunya del futur, en qualsevol context de reforma o canvi
constitucional o d’un nou Estat.
La presentació pública es farà el 21 de febrer a la tarda al Parlament per donar-lo a conèixer a tots els grups
parlamentaris. Abans de l’acte la presidenta del Parlament rebrà els promotors de la iniciativa que li lliuraran
oficialment el document. En l’acte públic també intervindrà la consellera de Governació, Meritxell Borràs,
responsable de l’àmbit d’Afers Religiosos del Govern de la Generalitat.
Per emmarcar el contingut del document hi ha prevista una presentació del notari Lluís Jou, president de
l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya, i de l’historiador Hilari Raguer, monjo de Montserrat.
En acte també parlen sobre la llibertat religiosa representants d’algunes de les diverses confessions que donen
suport a la iniciativa: budistes, catòlics, evangèlics, mormons, musulmans i ortodoxos.

Dret a la llibertat religiosa i drets i llibertats educatives
El document remarca que qualsevol ordenament jurídic ha de reconèixer i protegir el dret humà fonamental a la
llibertat religiosa com un dret consagrat en tots els tractats internacionals de Drets Humans. Una llibertat que
inclou la manifestació pública de les creences i la cooperació amb les administracions. El text defensa que “els
poders públics han de reconèixer, garantir i protegir la llibertat religiosa per fer efectiu el seu exercici en totes
les seves dimensions”. També els drets i les llibertats de pensament i d’opinió –inclosa la llibertat religiosatenen, per la seva naturalesa, una relació directa amb l’educació, ja que és un dels àmbits privilegiats
de creació i expressió d’aquest pensament. En aquest sentit, el document recull el contingut dels Acords
internacionals en matèria educativa i que cal possibilitar que el dret de tothom a l’educació es pugui
exercir a través d’una oferta plural de centres educatius. Finalment, inquireix l’Estat per a que contribueixi
al sosteniment de l’oferta educativa diferent de l’establerta per les autoritats públiques, mentre tingui
demanda suficient de les famílies i s'adeqüi a les normes mínimes que l'Estat prescriu. Aquest sosteniment ha
de permetre la gratuïtat efectiva de l’educació en aquells nivells en què es fixi, tant per als centres de caràcter
públic com per als altres.
Els promotors i signants dels document són la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes de Catalunya,
Cristianisme i Justícia, Escola Pia de Catalunya, Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Església
Ortodoxa (Patriarcat de Sèrbia), Federació Catalana de Pax Romana, Federació de Cristians de Catalunya,
Fundació Claret, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Fundació Joan Maragall, Grup Sant Jordi de Defensa i
Promoció dels Drets Humans, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Junta Directiva de la Unió
de Religiosos de Catalunya, Justícia i Pau, La Llum del Nord-Associació per la Ciutadania i la Cooperació entre
pobles, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya i
Vedruna Catalunya. Posteriorment es preveu obrir el document a més adhesions.
L’acte és obert però és imprescindible la confirmació prèvia per poder accedir al Parlament.

Demà al Seminari Conciliar de Barcelona!
Tria tallers aviat i triaràs els que més t’han agradat
És temps de preparar les preinscripcions: les famílies valoren que les escoles tinguin un sòlid
projecte lingüístic, amb un bon tractament de les llengües estrangeres. Tant si ja hi esteu
en camí com si esteu preparant el vostre projecte, trobareu a la Jornada Multilingüe un munt
d'idees, estratègies, recursos i bones pràctiques que de ben segur us ajudaran. Apunteuvos ara a la 11a Jornada Multilingüe! Per una escola multilingüe plena d'alumnes plurilingües!
La Jornada Escola Multilingüe tindrà lloc dimarts 21 de febrer al Seminari Conciliar de
Barcelona. La cita amb les bones pràctiques, les experiències reeixides i motivadores, les
ponències útils i les cloendes animades.

Us hem preparat un programa fantàstic, amb 21 tallers:
1.

Barcelona World Race, The Bees, Microorganisms, etc: projectes interdisciplinars en anglès...
i molt més!

2.

CLIL Class Management: project resources

3.

Coneix una escola PIPE, escola plurilingüe!

4.

Creating the right environment for primary learners

5.

Diploma Dual a la teva escola: més que dos cursos en un!
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DUM Descoberta d'Un Mateix. Els petits es descobreixen… en anglès!

7.

Educació Física en anglès.

8.

Erasmus+ (i intercanvis): està al vostre abast!

9.

Exàmens oficials d’alemany: t’expliquem com aprovar-los!

630

10. Get aboard “Nutri Fit Cruise” and sail across the eTwinning sea
11. L'Anglès a l'Horitzó 2020: l'idioma també innova!
12. Lip Sync Battle Music History Edition: un projecte, un concurs, una passada!
13. Neue Tendenzen im DaF-Unterricht
14. Oral English for children: from input to assessment
15. Preparing for Cambridge English: First for Schools Listening
16. Que no saps què fer amb l'auxiliar de conversa?
17. Ser escola pilot plurilingüe: tota una experiència!
18. Teaching Tips for Cambridge English PET writing
19. Ús de l'iPad en el Projecte Multilingüe: apps and projects
20. What is this? 100 years of modern art history: una unitat CLIL d'Història per a l'ESO
21. Young Learners Exams.
Consulteu els continguts de cada taller en el programa de la Jornada. Accediu a l’aplicatiu d’inscripció a través
d’aquest enllaç i seguiu les instruccions: hi ha quatre franges horàries dedicades als tallers (a les 11h, a les 12h,
a les 13h i a les 16h). Haureu de triar tres tallers i dedicar una quarta franja a la visita a la Fira i a
l’intercanvi d’opinions i experiències amb altres assistents. No voldríem alarmar-vos, però com més
aviat us inscriviu més possibilitats tindreu d’anar als tallers que us interessin més!
Endavant doncs amb la inscripció. Si sou escola multilingüe certificada, heu de venir a la Jornada. I si encara no
us heu certificat... també heu de venir! Escola cristiana, escola multilingüe!
La Jornada Escola Multilingüe compta amb el suport de:

Disposicions oficials d’interès
DOGC
7311

17/02/2017

DOGC
7310

16/02/2017

EDICTE de 9 de febrer de 2017, pel qual se sotmeten a informació pública tres
projectes d’ordre en tràmit al Departament d’Ensenyament.
ORDRE ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s’estableix el currículum del cicle
formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

2a edició
Habilitats socials del tutor i la relació amb l’equip docent: 27 de febrer
Un cop vist l’èxit de la primera edició d’aquest curs, n’oferim una segona edició en què tornarem a treballar la
tutoria com una tasca d’equip, tot i que la seva pràctica majoritàriament es fa de forma individual. Es tracta
d’una feina de tots els docents d’una escola que comparteixen uns criteris comuns.
Quan un tutor ha d’orientar els alumnes vers estudis posteriors o rebre en entrevista una família, o té dificultats
amb un alumne, la qüestió que es planteja no és què faig jo, sinó com l’escola respon davant situacions com
aquesta. Això implica que les relacions que s’estableixen entre els tutors de l’equip són importants perquè
aquesta tasca es faci conforme les directrius de l’escola, de forma coherent i continuada i amb una orientació
que estigui d’acord amb el Projecte educatiu del centre. Per tant, si cada tutor millora les seves habilitats socials,
millorarà també el treball en equip i, en darrera instància, l’acció tutorial de l’escola.
Programa || Inscripcions
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Avaluació de centre, un instrument de gestió – 2 de març
L'avaluació és una eina per al coneixement i la millora constant del servei educatiu. Ha de permetre relacionar
els resultats amb els processos d'ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre
es proposa, d'acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l'acció educativa.
La Inspecció utilitza estratègies complementàries per l'avaluació de centres: el sistema d'indicadors (SIC),
l'avaluació anual de centre (AVAC) i l'avaluació global diagnòstica (AGD).
L’avaluació de l’exercici docent i funció directiva dels centres concertats no és una obligació, però sí una
bona eina per a la gestió que hem de conèixer per ajudar a desenvolupar el potencial de les persones i orientarles a la qualitat del servei.
Els centres que han implantat un sistema de gestió recullen indicadors dels processos, dels objectius estratègics
i anuals, i elaboren una acta de revisió a càrrec de la direcció a partir de les dades recollides.
Amb aquesta acció formativa volem fer un recull dels elements de què els centres disposen per fer l'anàlisi dels
resultats obtinguts i com les propostes de millora de les diferents avaluacions i revisions s'han de reflectir en la
Programació General del proper curs. La formació serà impartida per Ricard López, director del col·legi
Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona i responsable de qualitat del centre, que a partir de la seva
experiència ajudarà a integrar els diferents elements d'avaluació del centre en la gestió.
L'avaluació ha de ser especialment útil per prendre decisions que contribueixin a incrementar la
qualitat educativa que reben els alumnes.
Programa || Inscripcions

Com parlar en públic - 6 de març
En aquest curs es vol refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
Començant per un bon domini de la preparació del contingut d’un discurs o comunicació que permeti sintonitzar
amb el públic receptor. També identificarem les característiques dels actes comunicatius.
Programa || Inscripcions

Manipulació d’aliments -7 de març
El principal objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i
aplicar-los a l'entorn laboral. Coneixerem els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles, aprendrem
pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i
evitar contaminacions, així com conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats
amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.
Programa || Inscripcions

Gestió del temps – 9 de març
En aquest curs donarem a conèixer i aplicarem les tècniques d’administració del temps per aconseguir els
objectius. Analitzarem les causes de la pèrdua de temps i com organitzar-nos. Veurem la productivitat personal
i els principals models d’aquesta productivitat, així com la manera en què l’estrès afecta al rendiment.
Identificarem els principals “lladres” de temps, veurem com aprofitar els bioritmes personals, planificarem i
prioritzarem com gestionar reunions i, finalment, com gestionar el temps respecte les noves tecnologies.
Programa || Inscripcions

Nova edició concurs (X)perimenta
X(p)rimenta anima els professors i alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a realitzar un
experiment científic i filmar-lo en vídeo amb l’objectiu d’il·lustrar algun principi científic i tecnològic interessant.
S’hi concediran tres premis als millors vídeos presentats, un per a cada categoria (primària, secundària, i
batxillerat/cicles formatius). El Premi per als docents consisteix en una estada de cap de setmana de turisme
rural sostenible.
X(p)rimenta 2017 és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica, i enguany compta amb el patrocini de Turalcat, el suport de Pendulum, el
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MMACA i Il·lustraciència, i la col·laboració de l’Obra Social ‘la Caixa’, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Valenciana i Physics!.
El termini per lliurar el vídeo es clou el dia 10 de maig. Per a més informació, bases i inscripcions visiteu
www.recercaenaccio.cat.

Del 6 al 17 de març (online)
2n Congrés Internacional de Comprensió Lectora Infantil i Primària
El Congrés Internacional de comprensió lectora Infantil i Primària neix
l’any 2016 amb l'afany de fomentar la lectura i millorar la comprensió
lectora en nens d'entre 3 i 12 anys.
Està orientat tant a pares amb fills amb edats compreses entre els 3 i
els 12 anys, com a professors i centres educatius, d'educació infantil i
primària.
És un congrés 100% online i completament gratuït perquè tothom hi pugui accedir. Per gaudir de totes les
ponències, però, us heu de donar d'alta amb el email i contrasenya d'accés a la pàgina http://ciclip.com/.
En aquesta segona edició, els especialistes abordaran temes com l’autisme i la lectura, la lectura emocional, la
neuroeducació i la comprensió lectora o la importància de l’escriptura per a una bona comprensió lectora.

5 de març
Sent la creu
El proper 5 de març, tots els joves de la diòcesi que ho vulguin poden
començar la Quaresma plegats a la Sagrada Família amb l’arquebisbe de
Barcelona, Joan Josep Omella. “Ho farem amb una Eucaristia a les 18h.
portada per joves on adorarem la creu de Lampedusa i escoltarem una
meditació de l'arquebisbe per ajudar-nos a sentir més de prop la creu de
Jesús”.
Com recollir les entrades? Per motius de seguretat cal una entrada per poder accedir al temple. Per agilitzar el
repartiment d’entrades us proposem passar:
-

del dilluns 27 de febrer al divendres 3 de març de 17h a 20:30h. per la delegació (c. Villarroel 81, baixos.
Metro Urgell)

-

posant-vos en contacte amb nosaltres escrivint a: djoventut@arqbcn.org

-

o telefonant al 670467507. Les entrades hauran de ser presentades a partir de les 17h. a la porta del
Naixement.

Més informació.

El cardenal Martínez Sistach presenta al Sant Pare el programa del II Congrés
Internacional sobre “Laudato si' i Grans Ciutats”
La setmana passada el Papa va rebre en audiència privada al Vaticà el
cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona i antic
president de la FECC. El cardenal va presentar al papa Francesc el programa
del II Congrés Internacional de les Grans ciutats, que està previst celebrar
els dies 13, 14 i 15 del proper mes de juliol a la ciutat de Rio de Janeiro,
dedicat a Laudato sí i Grans Ciutats.
El Sant Pare s’ha interessat molt per aquest segon Congrés, atès que quan
era arquebisbe de Buenos Aires ja va mostrar la seva preocupació per
l’acció de l’Església en les actuals concentracions urbanes. Aquest segon
Congrés, que està especialment vinculat al món llatinoamericà, centrarà els
seus treballs en els ensenyaments del Papa sobre l’ecologia, en especial
l’encíclica ‘Laudato si’. El Congrés estudiarà tres qüestions ecològiques que afecten de manera especial a les
grans concentracions urbanes actuals: el problema de l’aigua, els problemes derivats de la contaminació del
medi ambient i el problema de les deixalles. Les ponències han estat confiades a experts en ecologia de tot el
món i el programa, a més de les ponències, preveu diverses taules rodones: una amb alcaldes de grans ciutats
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per presentar experiències positives en curs, una altra amb líders religiosos i una altra de rectors de grans
universitats.
Promou aquest nou Congrés la Fundació Antoni Gaudí per a les Grans Ciutats, que té la seva seu a Barcelona i
que presideix el cardenal Martínez Sistach. El Congrés es prepara amb estret contacte amb el cardenal Orazio
Tempesta, arquebisbe de Rio de Janeiro, i amb els seus col·laboradors. Està previst també que el papa Francesc
dirigeixi un missatge als participants en aquest segon Congrés, com ja ho va fer en ocasió del Congrés celebrat
a Barcelona l’any 2014.
Aprofitant l’ocasió d’aquesta audiència, el cardenal Martínez Sistach ha ofert al Sant Pare les seves dues recents
publicacions: el llibre que ha dedicat a l’exhortació del papa Francesc sobre la família, sota el títol Com aplicar
Amoris laetitia, que ja s’ha publicat en català, castellà (Claret), italià i portuguès, i també li ha ofert l’edició
catalana del seu llibre-entrevista Un cardenal es confessa, que ja ha aparegut en català (Proa) i estan en
preparació les edicions en castellà (Planeta) i en italià (Editrice Vaticana).

A partir d’ara, també en castellà
Concurs Bíblic de Catalunya
Com molt bé sabeu les escoles cristianes, la Federació de Cristians de Catalunya “GRUP
AVANT” convoca des de fa 32 anys el Concurs Bíblic, adreçat a alumnes d’educació Primària, de
l’ESO, grups de catequesi i universitaris.
Animats per la presentació del concurs al Vaticà i el lliurament del llibre commemoratiu del 30à
aniversari del Concurs Bíblic al Papa Francesc, el Grup Avant posa en marxa el Concurso Bíblico
2017 en versió castellana per tal d’ampliar el coneixement de la Paraula de Déu a través del
concurs als centres escolars de parla castellana. En conseqüència, la presentació oficial es farà
aquest mes a la Delegació d’Ensenyament de la Conferència Episcopal Espanyola. En trobareu
més informació aquí.

Hem llegit...
CATALUNYA RELIGIÓ- FEDAC #avuixdemà: la informació és abundant, cal ensenyar com
utilitzar-la
Divendres al vespre va tenir lloc l'acte Educar #avuixdemà al Palau de Congressos
de Girona, on es van congregar al voltant de 1.000 persones per parlar d'educació.
La sala Montsalvatge de l'auditori es va omplir professionals de l'educació d'arreu
de Catalunya, famílies, estudiants i professors de les diverses escoles de la província
de Girona, que van voler participar de l'empempta que FEDAC està donant al seu
nou projecte educatiu #avuixdemà. La trobada a Girona és la tercera del congrés
de FEDAC celebra aquest curs a diverses ciutats catalanes.
Va inaugurar l'acte l'Alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va posar de
manifest la tasca educadora i dinamitzadora de les dues escoles de la fundació a la
capital gironina, FEDAC-Sant Narcís i FEDAC-Pont Major. "Girona és ciutat educadora i treballa per un eix comú:
l'educació i la civilitat, gràcies FEDAC per la vostra col·laboració". A l’acte també hi va assistir Julio Andreu,
responsable de l’Àrea Educativa de la FECC, i en la seva representació.
Llegir-ne més.

Clam massiu als carrers de Barcelona per obrir fronteres i acollir refugiats
La mobilització ciutadana a favor de l'obertura de fronteres i de l'acollida
de refugiats va viure el passat dissabte a Barcelona una nova manifestació
que va omplir els carrers del centre de la ciutat. Sota el lema Obriu
fronteres. Volem acollir, desenes de milers de persones van marxar
convocades per l'associació Stop Mare Mortum amb motiu del Dia
Internacional del Refugiat, que se celebra avui dilluns.
Van secundar la marxa més de 50 organitzacions de tot tipus, des de
sindicats a entitats cristianes, passant per partits polítics, ONG,
cooperatives, associacions de pares i mares o plataformes com
l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural o Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme.
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Un portaveu de Stop Mare Nostrum, Toni Borrell, va recordar que "el nostre país també ha viscut l'exili, l'èxode
i l'emigració", i va denunciar que imatges com les de l'arribada de refugiats a Grècia "no es poden repetir". Stop
Mare Mortum ha xifrat en 40.000 persones les participants en la marxa.
El reclam de vies segures per als refugiats va marcar la manifestació. En aquest sentit, Borrell va denunciar la
situació en què viuen els refugiats atrapats a Grècia i la falta de "garanties jurídiques" que tenen, així com la
decisió de portar-los en camps militaritzats, on viuen en una situació "absolutament miserable". (Font: diario.es/
fotografia: Vilaweb)

Dia a dia dels centres i les institucions
500 persones de la comunitat educativa marista s'apleguen per somiar l'escola del futur
Més de 500 persones s'aplegaren fa dos caps de setmana al col·legi Maristes la
Immaculada de Barcelona per somiar l'escola del futur en el marc del projecte
d'innovació educativa Maristes Xarxa Innovació. Fou una jornada de treball on alumnes,
pares i mares, professorat, germans Maristes, etc, que hi volgueren participar
s'enfrontaren a un doble repte: fer comunitat i contrastar i sintetitzar les 1.219
propostes que s'havien aplegat en una fase prèvia de participació.
És la primera vegada que la comunitat marista a Catalunya organitza una jornada per debatre propostes de
manera conjunta entre els diferents agents implicats en l’educació dels infants. Ha estat un treball de construcció
compartida que compte, des de l’inici, amb la riquesa de les diverses perspectives.
En paraules del coordinador del projecte Maristes Xarxa Innovació, Pep Buetas, l'objectiu del matí de treball
passa per "copsar les idees de fons, destriar el gra de la palla i passar-lo pels colors maristes". I això connecta,
segons Buetas, "amb el somni que Marcel·lí Champagnat va començar fa just ara 200 anys. Mogut des de les
entranyes, va donar resposta a infants i joves".
Després de la benvinguda i una dinàmica participativa que tenia la funció de "fer grup", els participants es
distribuïren en 38 grups de treball heterogenis pel que fa a procedència i representació. Treballaren les propostes,
dividides en quatre àmbits: acompanyament a les persones, sistema educatiu, aprenentatge i participació i
entorn social. Entre altres aspectes, debateren sobre els mètodes d'avaluació, l'acompanyament del professorat,
l'ètica i els valors, el treball en equip, els espais multifuncionals, la relació família-escola, l'atenció a la diversitat
i al rendiment o la vocació i el creixement personal.
La cloenda de l'acte anà a càrrec del president de la Fundació Champagnat, Jaume Parés, que agraí a la
comunitat marista l'acceptació d'aquest repte i l'animà a "anar més enllà de la por que tantes vegades ens frena".
El projecte Maristes Xarxa Innovació és un procés participatiu de cocreació de tota la comunitat educativa que
se centra en la innovació permanent i en xarxa entre totes les escoles maristes del país. La jornada del cap de
setmana ha estat un moment molt important en el procés participatiu on s'han implicat totes les escoles maristes
de Catalunya, que ha mobilitzat prop de 8.000 alumnes, 800 educadors, 4.000 famílies i centenars de
col·laboradors.
D'aquesta jornada de treball n'han sorgit gairebé un centenar de propostes concretes que caldrà acabar
d’endreçar i sintetitzar. A partir d'aquí es perfilaran els principis pedagògics i la definició del nou model educatiu
marista. Comença una nova etapa. El procés continua.

Concert organitzat per Jesuïtes Educació en favor de les persones migrants i refugiades
El passat dissabte, les escoles de Jesuïtes Educació, juntament amb d’altres
institucions de la Companyia de Jesús de Catalunya, se sumaren al clam ciutadà
a favor de l'acollida de les persones refugiades, amb un concert solidari que
tingué lloc al CCIB de Barcelona (Triangle Blau del Fòrum) a favor de les
persones refugiades. Hi actuaren, juntament amb el cor de veus Singfònics,
una representació d’alumnes de totes les escoles de Jesuïtes Educació i de
les escoles de música dels col·legis Jesuïtes Casp, Jesuïtes Gràcia i Jesuïtes
Sarrià. En podeu veure un resum aquí.
Les institucions de la Companyia de Jesús se sumaren així a la crida a favor dels refugiats que aquests dies ha
mobilitzat la societat catalana a través de la campanya Casa nostra, casa vostra i amb la manifestació convocada
també el passat dissabte.
L'organització del concert es va començar a gestar des de fa mesos i ha implicat la comunitat educativa de les
escoles jesuïtes. La iniciativa s'emmarca dins de la Campanya d’Hospitalitat que està impulsant la Companyia de
Jesús i en el treball que les entitats socials i educatives dels Jesuïtes estan fent en l'àmbit de l'atenció a persones
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migrants i refugiades, i de sensibilització a l'entorn d'aquesta situació que pateixen milions de persones arreu
del món.
El treball dels jesuïtes amb migrants i refugiats és conseqüència del compromís per la justícia i l'opció preferencial
pels col·lectius més vulnerables. El P. Pedro Arrupe, que fou Superior General dels Jesuïtes, veié clarament la
necessitat de treballar en favor dels refugiats. Per això l'any 1980 va impulsar la creació del Servei Jesuïta als
Refugiats, organització internacional que acompanya, serveix i defensa els drets de persones desplaçades a més
de 50 països arreu del món, amb projectes d'ajuda humanitària, educació, etc. En aquests moments, dos jesuïtes
catalans treballen amb el Servei Jesuïta als Refugiats a Maban, a Sudan del Sud.

Dos alumnes de Jesuïtes-Sarrià Sant Ignasi, seleccionats per al projecte ESTALMAT
Diego Rebés i Marcel Tomàs, actualment alumnes de 1r i 3r d'ESO, respectivament, del
col·legi Jesuïtes-Sarrià Sant Ignasi de Barcelona formen part del grup de 25 alumnes
seleccionats per participar a la 14a edició del projecte ESTALMAT (Detecció i Estímul del
Talent en Matemàtiques), l’objectiu del qual és fomentar l’afició i l'habilitat especial en
matemàtiques de nois i noies que viuen a Catalunya. La Federació d’Entitats per a
l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya i la Societat Catalana de Matemàtiques són
algunes de les entitats organitzadores.
Un bon grup d'alumnes de la nostra escola, nascuts el 2003 o el 2004, es va presentar el passat juny a la fase
de preselecció, consistent en una prova que tenia una durada màxima de dues hores i constava de quatre
problemes, cadascun d’ells amb diversos apartats. Posteriorment, i en funció dels resultats obtinguts a la prova,
l'organització va mantenir entrevistes amb els alumnes preseleccionats i amb les seves famílies per tal de
confirmar o no la participació en el projecte.
El grup seleccionat participarà, tots els dissabtes del període lectiu dels cursos 2016-2017 i 2017-2018, a les
activitats que tindran lloc, de 10 a 13h, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona.

Jornada d’innovació educativa i ABP a Salesians Sarrià
La innovació a la Formació Professional i els reptes de l’escola al segle XXI seran dos dels
temes protagonistes de l’edició d’enguany de la jornada que organitza Salesians Sarrià el proper
dia 1 de març. Dirigida principalment als professionals de l’ensenyament, comptarà amb la
intervenció de l’educador i investigador Alfredo Hernando (a la imatge), expert en innovació
educativa i autor del llibre Viaje a la Escuela del siglo XXI. La participació al projecte li ha permès
conèixer a fons diferents escoles expertes en innovació a tot el món i aprendre de primera mà
quins són els recursos més aplicats i quins funcionen millor en l’educació. Hernando realitzarà un
taller pràctic per a educadors dels paisatges de l’aprenentatge a l’Aprenentatge Basat en
Projectes (ABP).
Conèixer els reptes de l’escola del s.XXI és un dels objectius d’aquesta jornada, que se centra en l’adaptació de
la innovació a la Formació Professional, l’ensenyament postobligatori que té en l’actualitat un dels registres més
elevats d’inserció laboral. A la jornada també s’aprofitarà perquè els alumnes de Salesians Sarrià presentin als
assistents diferents projectes del cicle i coneguin els avantatges de la Formació Professional (inserció laboral,
avaluació per competències, accés a la Universitat...) L’acte se celebrarà a Salesians Sarrià (Passeig Sant Joan
Bosco 42, Barcelona) de 10.30h a 16.30h. La jornada és oberta a totes les escoles sense límit d’assistents. Preu
10€ (dinar inclòs). Inscripcions i informació.

L’Escola Sagrada Família del Masnou forma part del projecte Hack the School
A l’escola Sagrada Família del Masnou estan de celebració: han estat seleccionats per
formar part del projecte Hack the School, un projecte de la Fundació Jaume Bofill que
busca canviar la forma en la qual s’educa a partir de l’actualització dels espais.
L’objectiu és repensar els espais i elements escolars per tal de millorar els aprenentatges
dels alumnes i la convivència al centre educatiu. En aquesta crida a reformar
els espais, s’hi van presentar més de 170 centres i només 30 han resultat escollits. Hack
the School suposa un repte, però també és una peça més que posem per convertir-nos en
una autèntica escola d’aquest segle.

Una alumna de FEDAC-Amílcar, premi Recerca Jove per un treball sobre aus migratòries
L’alumna de 2n de Batxillerat de l’escola FEDAC-Amílcar de Barcelona, Laia Casas, ha estat premiada en els
premis de Recerca Jove 2016 (antic premi CIRIT) pel seu treball de recerca Aus migratòries hivernants al Delta
del Llobregat i medi ambient.
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Els premis de Recerca Jove, que atorga la Generalitat de Catalunya, tenen com a objectiu fomentar les vocacions
científiques entre els joves estudiants i reconeixen les 71 millors recerques fetes per estudiants de segon cicle
de secundària.
Podeu veure el treball en aquest enllaç.

Carles Prats fa una xerrada a Vedruna-Vall de Terrassa sobre la crisi dels refugiats
El passat 6 de febrer, el periodista i conductor del Telenotícies Migdia de
TV3, Carles Prats, va visitar el col·legi Vedruna-Vall de Terrassa per tal
de donar una conferència als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat sobre la
crisi dels refugiats.
Carles Prats, codirector del documental My friend, emès per TV3 el passat
mes juny, va compartir amb els estudiants la seva estada i vivències
mentre va estar en els camps de refugiats.
En el documental s’explica com més de 10.000 persones han viscut en
condicions infrahumanes als assentaments improvisats al nord de Grècia,
amb l’esperança de creuar la frontera cap a Macedònia. El govern grec els porta a camps oficials, en alguns
casos, en condicions tan precàries com a Idomeni.
“Carles Prats ens acostà amb delicadesa als camps de refugiats a Grècia vistos a través dels ulls de les persones
que han deixat el seu país i les que les ajuden en el trànsit cap a no sabem on, perquè la UE els barra l'esperança”.
“Aquest dolorós, emocionant i vergonyós relat humà que el periodista va compartir s’exposa sempre des del
respecte, la prudència i la humilitat, tot donant-nos a conèixer la crisi humanitària i dramàtica que estan vivint
els refugiats”.
“Amb un codi ètic impecable i amb rigor professional, ha sabut copsar l’atenció dels adolescents i professors i
transmetre el que un bon periodista ha de saber fer: que les persones ens preguntem, ens interpel·lem i
reflexionem.
Amb aquesta conferència s’inicia el projecte sobre la crisi dels refugiats amb activitats i actuacions diverses que
tindrà com a cloenda una marxa solidària a finals de maig.

Una alumna de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, seleccionada per participar al BIYSC
L'alumna de 1r de Batxillerat del col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona,
Alexandra Brumwell, ha estat seleccionada per participar al Barcelona
International Youth Science Challenge (BIYSC), que tindrà lloc a Barcelona del
10 al 21 de juliol.
L'objectiu d'aquest projecte és estimular el talent científic i l'entusiasme per la recerca
i hi participaran 100 estudiants de 16 a 18 anys d'arreu del món.
“Moltes felicitats a l'Alexandra perquè, tal com ens deia l'organització quan ens
comunicava que havia estat seleccionada: It has been a very difficult decision, due to
the fact that we have received many brilliant applications".
En trobareu més informació aquí.

Alumnes de FEDAC VIC emprenen el projecte solidari #umbrellachallenge
El 14 de novembre de 2016, dos joves estudiants de 4t d’ESO de l’escola FEDAC de Vic van tenir una idea per al
seu projecte de recerca, que finalment han pogut iniciar aquesta setmana. El treball consisteix a crear un
moviment a les xarxes socials a favor dels refugiats. El moviment, anomenat Umbrella Challenge (repte del
paraigües), consisteix a penjar una foto amb un paraigües, símbol de refugi i protecció, a Instagram, amb
el hashtag #umbrellachallenge. Inicialment, la idea dels dos joves emprenedors era aconseguir que una empresa
hi col·laborés i fes una donació als refugiats per cada X fotos penjades amb el hashtag. Ho van intentar, però
van veure que era molt difícil que una empresa es llencés a la piscina i hi col·laborés. Tanmateix, no es rendeixen
perquè, com molt bé diuen ells a la seva pàgina web (que podeu visitar a www.umbrellachallenge.com), només
es tracta d'un projecte que volen que vagi mes enllà d'aquest treball i que serveixi per aportar el seu granet de
sorra per aconseguir un món una mica millor. Uneix-te a la causa i penja la teva foto amb el paraigües i el
hashtag #umbrellachallenge! I com diu el lema, “si podem, per què no?”
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La Salle Mollerussa rep una ambulància per al seu Cicle Formatiu d’Emergències
Sanitàries
L'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC) ha fet entrega a l’escola La Salle Mollerussa d’un vehicle
sanitari per al desenvolupament de les pràctiques del cicle d'Emergències Sanitàries.
Des de La Salle Mollerussa es considera aquest fet molt important i rellevant per un Centre de Formació
Professional, ja que és la primera vegada que s'entrega un vehicle d'aquestes característiques a un centre per a
la formació dels seus futurs treballadors. L’acte demostra la forta aposta de Transport Sanitari de Catalunya
per la col·laboració amb el centre educatiu per tal que la formació sigui de la màxima qualitat. Una bona pràctica
i exemple d'implicació en la societat i la formació en un moment en què es parla de la responsabilitat social
corporativa de les empreses.

Accions formatives
Condicions
econòmiques

Hores

Data inici

Gamificació a l’aula

Bonificable

3

23/02/17

Anglès “Total English for Teachers” (tots els nivells)

Bonificable

112

27/02/17

Habilitats socials del tutor i la relació amb l’equip
docent

Bonificable

12

27/02/17

Gratuït

12

28/02/17

Bonificable

16

02/03/17

Com parlar en públic

Gratuït

20

06/03/17

Manipulació d’aliments

Gratuït

10

07/03/17

Gestió del temps
La creativitat a l’escola: aprendre i ensenyar a ser
creatius i promoure una cultura de pensament a l'aula
Programem amb Scratch!

Gratuït

20

09/03/17

Bonificable

15

14/03/17

Bonificable

3

14/03/17

Conducció de reunions

Gratuït

20

21/02/17

Habilitats directives
11a Jornada de Mestres i Professors de Religió
Catòlica
FestAMPA

Gratuït

20

22/03/17

No finançable

7

01/04/17

No finançable

5

02/04/17

Aicle aplicat a l’Educació Primària (CLIL - Primary)

Bonificable

30

18/04/17

Aicle aplicat a l’Educació Secundària Obligatòria
(CLIC – Secondary)

Bonificable

30

18/04/17

Aicle aplicat a l’àrea de Ciències (CLIC – Science)

Bonificable

30

24/04/17

Innovating by Projects

Bonificable

30

24/04/17

Lideratge d’equips
Llei de protecció de dades

Gratuït

30

02/05/17

Gratuït

15

02/05/17

Resolució de conflictes i mediació escolar

Gratuït

30

04/05/17

Bonificable

5

06/05/17

Gratuït

30

23/05/17

Bonificable

6

25/05/17

Eines Google

Gratuït

30

26/06/17

Aplicació de TICs a la formació

Gratuït

30

03/06/17

Accions formatives previstes

Eines de comunicació per a intervencions públiques
Avaluació de centre, un instrument de gestió

Jornada 0-3 - Llars d’Infants
Eines de coaching
Desplegament d’un pla estratègic de centre
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos
amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar enregistrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no,
caldrà que tramiteu l’alta d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”,
apartat “Alta d’usuaris”.

escolacristiana.org
Àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

Més informació: blogs de la FECC
Blog Disposicions Oficials d’Interès sobre Educació: http://www3.escolacristiana.org/wp_disposicions/.
Blog Recull de premsa: http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/.
Blog EDUCACIÓ, TECNOLOGIA, CONEIXEMENT: http://etc-tic.escolacristiana.org/
Blog de l’APECC, amb informació sobre afers educatius i del professorat.

Portal Catalunya Religió
Segueix l’actualitat
religiosa des de Catalunya

Professorat de religió, pastoralistes: sabeu què podeu fer amb
CatReligió a l’aula?

Entra a la web o subscriu-te’n
gratuïtament al butlletí:
www.catalunyareligio.cat

El butlletí setmanal gratuït, de CatalunyaReligió a
l’aula ofereix una selecció dels continguts més
destacats i propers en el temps -articles, notícies,
entrades de blocs, vídeos i propostes pastorals– i la
indexació curricular corresponent.
La inscripció al butlletí es pot fer aquí, a la columna esquerra. Documents de
suport: Guia Pedagògica, la presentació de la pàgina web i la presentació en xarxa.

Segueix la FECC i els seus programes al TWITTER
@formacio_FECC - @multilinweb - @tic_fecc - @PQ_FECC - @FEACFECC – @FECC_Pastoral @EscolaCristiana

Empreses patrocinadores

Editorials col·laboradores
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