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Aquest dissabte, tots a la cercavila de Som Escola! 
Ja fa dies que insistim en la importància de fer costat a la 
cercavila reivindicativa per l’Escola Catalana d’aquest 
proper dissabte, 14 de juny, a Barcelona. 

Malauradament, ja sabem que no tothom respectarà la 
consigna unitària segons la qual totes les entitats hi van amb 
una única pancarta i samarreta, la de Somescola.cat. Ja 
sabem dels que intentaran introduir d’altres reivindicacions no 
unitàries o voldran fer lluir més d’altres eslògans que no pas 
els que en aquesta ocasió ens representen a tots. 

Des de l’Escola Cristiana sí que mantindrem el sentit 
unitari i per això no farem cap pancarta pròpia. Un 
representant de l’Escola Cristiana serà a la capçalera de la 
cercavila amb la pancarta unitària i acompanyarà la lectura del 
manifest final. També hi participarem entre els voluntaris de 
l’organització.  

Recomanem venir amb la samarreta verda o vestir 
lliurement evitant el groc, que és el color que les 
autoanomenades assemblees grogues utilitzen per 
altres reivindicacions on, cal dir-ho, l’escola concertada 
no surt gaire ben parada. 

Hem establert un punt de trobada d’escoles cristianes per 
a tots aquells que us sigui fàcil arribar-hi i així marxar més 
acompanyats. És a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer 

Girona, a prop d’on també es concentren altres escoles concertades. Si veniu amb el temps just, 
segurament aquesta zona ja serà inaccessible, que serà un senyal de l’èxit de la convocatòria.  

Però allò que importa és ser-hi i, per tant, us hi podeu afegir per allà on vulgueu, sempre pel costat 
Llobregat, per permetre la circulació endreçada de la cercavila des de la plaça Tetuan fins al Passeig Lluis 
Companys. 
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• Cercavila 14 de juny - “Per un país de tots, decidim escola catalana”. 
• Com aplicar la neurociència a l’educació 
• Evangelii Gaudium, el projecte pastoral del Papa Francesc 
• Celebrat l’Aplec de l’Esperit a Banyoles 
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http://www.somescola.cat/mobilitzacio�
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Juny 2014 

Assemblees de titulars i directors 

 Data  Lloc  Centre Hora  
10 de juny  
dimarts 

Tarragona  Col·legi Sagrat Cor de Jesús  
(c. Santa Joaquima de Vedruna, 10) 

18.30 h.  

11 de juny  
dimecres 

Barcelona  Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi  
(c. Carrasco i Formiguera, 32) 

19.00 h.  

12 de juny  
dijous  

Girona  La Salle  
(c. Joan Baptista la Salle, 12) 

18.30 h.  

Ordre del dia 

 Reflexió en acabar el curs  
 Els canvis a l’Educació Primària el proper curs  
 Finançament addicional: criteris d’adjudicació i justificació dels ajuts  
 La llengua vehicular a l’ensenyament  
 Activitats de la FECC previstes per al curs vinent  

• Formació  
• Premis  
• Projectes telemàtics  
• Programa Amb el llibre sota el braç  
• Campanya de comunicació “Tria Escola Cristiana” 

 

Ajuts a per a l’organització de sessions de reforç escolar d’ESO durant el juliol a les 
escoles de Barcelona ciutat 

1. Sol·licituds 

Podran participar en aquesta convocatòria els centres concertats de Barcelona ciutat que imparteixen ESO.  

En la concessió dels ajuts es prioritzaran: 

 els centres amb resultats acadèmics per sota de la mitjana de la ciutat (per sota del 85%) 
 o centres situats en entorns amb situacions socioeconòmiques desafavorides i major nombre de població 

immigrant. 

Cal tenir entre 10 i 40 alumnes d’ESO en situació acadèmica susceptible de repetició de curs, amb 
dues o més assignatures suspeses al juny. 

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 13 de juny. Els impresos de sol·licitud es poden trobar a la 
pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat). 

2. Organització de l’activitat 

Sessions de reforç de 2 h diàries durant 3 setmanes de juliol = 30 hores de reforç. Grups de reforç amb 
10 alumnes com a màxim  

 10 alumnes   1 grup 
 11-20 alumnes  2 grups 
 21-30 alumnes  3 grups 
 31-40 alumnes   4 grups 

Es pot completar l’activitat diària amb activitats esportives de manera que l’oferta d’estiu del centre contempli 
2 h diàries d’estudi i 2 h d’activitat física. 

 Cal garantir les condicions següents: 

 Disponibilitat d’horari i espais en el centre educatiu per desenvolupar el reforç, dues hores diàries, 
durant tres setmanes d’estiu, i l’activitat esportiva si s’escau. 

 Designació d’un docent de referència (preferiblement de l’equip directiu) per a la coordinació de les 
activitats. 

 Adequació del perfil de l’alumnat beneficiari de l’activitat amb situació acadèmica susceptible de 
repetició (2 – 4 assignatures suspeses). 

 Elaboració d’un dossier d’estiu o de les tasques encomanades que ha d’estar a disposició de cada 
alumne el dia 2 de juliol, com a màxim. 

http://www.edubcn.cat/
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 Garantia d’assistència i continuïtat del pla de treball d’estudi durant les vacances d’acord amb el 
compromís de les famílies. 

 Incorporació d’un informe d’avaluació, un cop finalitzada l’activitat, que reculli la valoració dels 
resultats i que inclogui els aprovats, els suspesos i els No presentats, obtinguts en la convocatòria 
extraordinària de setembre per part de l’alumnat participant. 

 Garantir que aquells alumnes que participen de les activitats esportives són alumnes que 
participen i assisteixen regularment al reforç.  

Caldrà tenir en compte els aspectes següents: 

 Una dedicació mínima de cada monitor/a de 30 hores durant l’estiu 

 Una ràtio màxima de 10 alumnes per monitor de reforç d’estudi i una ràtio de 20 alumnes per al 
monitor esportiu. Els monitors esportius hauran de ser titulats segons la Llei de Regulació de les 
professions de l’esport (23-04-2008) 

 El nombre màxim de grups per centre és de 4, fent un total de 40 alumnes, 4 monitors de reforç i 2 
monitors esportius. 

 L’import de l’ajut per al reforç d’estudi serà de 1898,72 euros per centre educatiu. 453,75 euros per 
monitor. 

 L’import de l’ajut per a l’activitat esportiva serà de 1063,28 euros per centre educatiu, 531,64 euros per 
monitor. 

 El nombre de grups subvencionats per centre s’establirà tenint en compte el nombre total de sol·licituds i 
la disponibilitat pressupostària que contempla fins a un total de 100 grups (1000 alumnes)  

3. Normativa 

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2014, per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons 
públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar 
les proves de recuperació de setembre (DOGC Número 6636 Data 03/06/2014). 

 

Programa CaixaProinfància, un reforç necessari i ben valorat 

El programa CaixaProinfància es troba ja en les darreres setmanes d’activitat del 
curs i amb la mirada posada en les activitats d’estiu i la revisió. El pressupost aportat 
per l’Obra Social de la Caixa s’ha mantingut, tot distribuint-se entre 38 entitats per a 
activitats de reforç educatiu i de lleure. 

La valoració de les escoles es resumeix en aquesta frase: “Infants que s’esperava 
que serien fracàs escolar es trauran l’ESO”, comentava la coordinadora d’un centre. 
Enguany es disposarà de resultats objectius de la incidència del reforç escolar entre 
l’alumnat.  

Les famílies mostren gratitud i demanen als coordinadors del programa d’accedir-hi. I els infants que hi 
participen, malgrat allargar unes hores la jornada escolar, valoren un espai d’aprenentatge més personalitzat i 
d’acompanyament de l’adult, ja que fàcilment podrien estar al carrer o sols a casa.  

 

Disposicions oficials d’interès 

DOGC 
6339 

06/06/2014 RESOLUCIÓ PRE/1251/2014, de 30 de maig, per la qual es publiquen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a 
projectes d’educació per al desenvolupament i s’obre la convocatòria per a l’any 
2014. 

DOGC 
6639 

06/06/2014 RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució 
ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat 
d’educació no presencial. 

DOGC 
6639 

06/06/2014 EDICTE sobre aprovació de la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics a l’escolarització per al curs 2014-2015. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 

DOGC 
6639 

06/06/2014 EDICTE sobre aprovació definitiva de les bases que han de regir la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat de l’Alt Urgell 
que cursa ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil i la seva 
convocatòria. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=664125&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=664127&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=664048&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=664062&language=ca_ES
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DOGC 
6639 

06/06/2014 ANUNCI sobre publicació al BOP de les bases per a la concessió d’ajuts per a llars 
d’infants, material escolar i llibres i prestacions d’urgència social. Consell 
Comarcal del Tarragonès. 

BOE 
137 
 

06/06/2014 Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 20 de mayo de 
2014, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la 
formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y se 
acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes. 

DOGC 
6638 

05/06/2014 RESOLUCIÓ ENS/1236/2014, de 27 de maig, per la qual s’obre convocatòria 
pública per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a 
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, per a l’any 2014. 

DOGC 
6636 

03/06/2014 RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2014, per la qual es convoquen ajuts a centres 
privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de 
sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació 
de setembre. 

DOGC 
6636 

03/06/2014 CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució per la qual es dóna publicitat a l’Acord del 
Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, 
pel qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador 
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil 
de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre 
la convocatòria per al curs escolar 2014-2015 (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014). 

 

 

Patrocinada pel Grup Editorial Casals  

Formació de juliol – 30 de juny i 1, 2, 3 i 4 de juliol  

Podeu consultar la relació de cursos en aquest enllaç o a l’agenda de 
formació d’aquest butlletí. 

 
La inscripció és oberta a través de l’apartat de formació de la 
pàgina web.

 

 

  TRICENTENARI 1714 – 2014   

 300 aniversari dels fets de l’11 de setembre de 1714 

 Activitats educatives 

tricentenari.cat – tricentenaribcn.cat 

 

Una vida entre guerres: Agnès, abadessa de Sant Pere de les Puel·les 1693-1715 

Agnès d’Esquerrer, abadessa de Sant Pere de 
les Puel·les entre 1693 i 1715, va ser un 
testimoni d’excepció dels cinc setges que va 
patir Barcelona en un dels períodes més 
convulsos de la seva història. Al capdavant de 
la seva comunitat, la religiosa va haver de fer 
front a les dures conseqüències dels 
bombardeigs que va patir la ciutat i que van 
afectar greument el monestir.  

Una vida entre guerres. Agnès, abadessa de Sant Pere de les Puel·les 1693-1715 és un concert-espectacle que 
explica la vida d’Agnès d’Esquerrer a través de la música polifònica de la Catalunya dels segles XVII i XVIII i 
del cant gregorià que les monges de Sant Pere de les Puel·les cantaven en els seus actes litúrgics. La proposta 
recupera peces dels cantorals de la comunitat que havien restat en silenci els darrers tres-cents anys. 

13 de juny (20.30h) Preu: 20€. Organitza la Federació Catalana de Monges Benedictines i Museu d’Història de 
Barcelona-MUHBA. Parròquia de Sant Pere de les Puel·les (c. d’Anglí, 55 - www.federaciobenedictines.cat) 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=664029&language=ca_ES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5963
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=663961&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=663729&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=663755&language=ca_ES
http://www3.escolacristiana.org/wp_fecc/wp-content/uploads/2014/05/Previsi%C3%B3-sg-p3.pdf
http://www.tricentenari.cat/
http://www.tricentenaribcn.cat/
http://www.federaciobenedictines.cat/
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A propòsit de l’11 de setembre 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona participa en la commemoració amb una exposició que explora les diferents 
retòriques en el registre fotogràfic de la Diada Nacional de Catalunya al llarg del segle XX fins als anys de la 
Transició, quan la celebració torna al carrer. Més enllà de l’evolució de la tècnica, la cultura política propicia 
una determinada representació fotogràfica de la vindicació escenificada al carrer. Per aquest motiu, l’exposició 
també mostrarà altres fotografies que documenten el catalanisme polític, així com els seguicis fúnebres de 
personalitats o les manifestacions de marcat caràcter social i diferent color polític.  

A propòsit de l’11 de setembre. Vindicació i retòriques fotogràfiques forma part d’un programa d’actes 
organitzat per l’Arxiu Municipal de Barcelona que proposa un viatge per la celebració de la Diada des dels seus 
inicis fins a l’actualitat. La mostra es completa amb visites guiades i activitats educatives. 

Del 13 de juny al 18 d’octubre. Dilluns a dissabte, de 10 a 19 h. Entrada lliure. Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
(Pl. Pons i Clerch, 2, 2n - www.bcn.cat/arxiu/fotografic) 

 

1 7 1 4    –    2 0 1 4 

 

Activitats de la Delegació Diocesana de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona 

Una llum a la nit d’estiu – 14 de juny 

Amb la calor arriba la darrera Una Llum a la Nit del curs, que vol omplir de Llum les vides de tants i tants joves 
que cerquen a la nit pels carrers de Barcelona. Tornem a l'església de Betlem, en plena Rambla. No us perdeu 
aquesta darrera sessió, que ens servirà de preparació per al Summer Event de finals d'agost. "Sortiu a les 
perifèries", ens diu el Papa. Sortiu i no tornareu igual. 

19h. Acollida, formació i sopar. Església Santa Anna, locals c. Rivadeneyra (Barcelona) - 22h. Hora 
Santa a l'església de Betlem – 23.00 – 01.30 Una Llum a la Nit - 01:30 - 02:00 Testimonis. Més informació.  

 Cafè Youcat: Déu té sentit de l’humor? Amb Joan Pera – 15 de juny 

El popular actor i doblador Joan Pera ens explicarà com es 
pot viure la fe en un món sovint no gaire "religiós" com és el 
de l'espectacle. Per al doblador de Woody Allen, ser cristià 
ha estat sempre quelcom inherent a la seva persona, i mai se 
n'ha amagat. Li ha costat? Déu té sentit de l'humor? Com veia 
Jesús els artistes? Aquestes i moltes altres preguntes són les 
que podreu fer-li a en Joan Pera en el darrer Cafè Youcat de la 
temporada. Acabarem amb l'Eucaristia per a qui vulgui. 

(Claustre superior de l'església Santa Anna, c. Rivadeneyra de Barcelona – 18h) 

 Escola de pregària Entrena't amb Rosa Deulofeu – 19 de juny 

Fa 10 anys que la Rosa Deulofeu, delegada de joventut de 
l’arquebisbat de Barcelona, ens va deixar després d'una dolorosa 
malaltia. Persona entranyable i molt estimada, va ser sempre 
una dona de pregària. Per aquest motiu us convidem a pregar 
amb ella i els seus textos en la darrera Escola de Pregària del 
curs. Com sempre, ens acompanyarà el Sr. cardenal. Acabarem 
amb un pica-pica sopar. (Església de Santa Anna de 
Barcelona - 20h.) 

 Pelegrinatge a Lourdes – del 26 al 30 de juny 

Cada mes de juny, l'Hospitalitat de Lourdes organitza un pelegrinatge amb centenars de malalts al poble dels 
Pirineus francesos on la Mare de Déu es va aparèixer a una jove anomenada Bernardette. Cada any demanen 
joves voluntaris per acompanyar-los. Una experiència única de solidaritat, convivència i espiritualitat en un 
dels santuaris més visitats del món. Anar a Lourdes amb l'Hospitalitat és fer realitat les paraules de Jesús "fa 
més feliç donar que rebre". Si hi esteu interessats, contacteu amb djoventut@arqbcn.org  
abans del 13 de juny.  

 Campaments del MJC-MUEC – del 26 al 29 de juny 

Com cada any, el Moviment Cristià de Joves (MJC-MUEC) organitza uns campaments per compartir la fe i 
passar-ho molt bé. Enguany serà a Sant Martí de Sesgueioles. Més informació a http://mcjbcn.com/ 

 

http://www.bcn.cat/arxiu/fotografic
https://www.facebook.com/events/233775470106380/
mailto:djoventut@arqbcn.org
http://mcjbcn.com/
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Activitats de formació de l’ISCREB 

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) proposa una sèrie d’activitats formatives 
adreçades específicament a docents.  

Totes les accions, llevat d’aquelles que el centre demani que es duguin a terme en les seves pròpies 
instal·lacions, tindran lloc al Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació, 231).  

Per a més informació de cadascuna de les activitats, us podeu adreçar a www.iscreb.org o, si voleu sol·licitar 
que el curs s’imparteixi al vostre centre, poseu-vos en contacte amb secretaria@iscreb.org.    

Obtenció de la DECA d’Educació Primària 

Acció formativa en modalitat virtual. Consta de quatre assignatures i l’oferta es pot adaptar a aquelles 
congregacions que ho sol·licitin, de tal manera que es combini la modalitat virtual amb la presencial, tot duent 
a terme alguna de les assignatures de forma intensiva al llarg de la primera quinzena de juliol. 

Sessions de formació per al professorat – 15 hores 

Les escoles poden demanar que s’imparteixin els cursos que descrivim més avall en el propi centre tot 
sol·licitant-ho a la secretari de l’ISCREB fins a l’1 de juliol. A més a més, la FECC pot tramitar davant la FTFE 
aquest curs a efectes de la bonificació dels costos amb les condicions habituals.  

1. Comunitat educativa, comunitat cristiana? Compartir la fe a l’escola 

En un context tan plural com el nostre, l’Escola Cristiana té el repte d’aprofundir en la seva identitat. Aquest 
curs es demanarà què vol dir viure com a comunitat educativa des de l’Esperit de Jesús i com ho podem 
expressar, practicar i celebrar en el dia a dia del centre. 

2. La fe cristiana, al dia! 

Aquest curs està pensat per promoure una actualització en els coneixements i símbols que manegem tant a la 
classe de religió com a les propostes de pastoral dels centres. També vol posar a l’abast dels docents, agents 
de pastoral i tutors recursos que facin possible aquesta actualització en les diverses propostes formatives. 

3. Assessorament per a equips de pastoral 

S’ofereix assessorament als equips de pastoral per tal de revisar i actualitzar el pla de pastoral de l’escola. La 
proposta de treball és tipus seminari guiat per una persona experta, comptant amb unes tres sessions de grup 
que es complementen amb la supervisió del treball realitzat pel grup, tot combinant les sessions presencials 
amb l’ús d’un espai virtual de treball corporatiu. La proposta s’adaptarà a les necessitats concretes de cada 
escola.  

4. Pastoral 2.0. Eduquem la interioritat 

Aquesta és una proposta de formació que ofereix la possibilitat d’escollir les tres sessions descrites més avall 
en format curs o com a formació de caràcter puntual per dinamitzar els claustres. Les escoles poden demanar 
que s’imparteixin les sessions triades en el propi centre a la secretaria de l’ISCREB fins a l’1 de juliol.  

Les sessions són Viure desperts, El viatge cap endins i El camí cap als altres.  

Màster en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (modalitat presencial i virtual) 

Aquest màster de l’ISCREB i la Universitat Ramon Llull està pensat per a 
persones que tenen interès a conèixer aspectes fonamentals de les tradicions 
religioses d’impacte mundial.  

Coordinat pels Drs. Antoni Matabosch i Xavier Marín, la matriculació per a la 
modalitat presencial i virtual tindrà lloc del 2 de juny al 31 de juliol i del 2 al 19 
de setembre; per a la virtual, fins al 26 de setembre.      

Curs bàsic de Bíblia 

S’adreça a totes aquelles persones a qui els interessi conèixer l’Escriptura amb més profunditat. Ofereix una 
visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que 
aprofundeixen ens els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per 
endinsar-se’n en la lectura.  

Les assignatures s’ofereixen en les modalitats presencial i virtual. En cas, però, de voler cursar totes les 
assignatures en un sol any acadèmic serà necessari combinar ambdues modalitats. 

 

http://www.iscreb.org/
mailto:secretaria@iscreb.org
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Curs bàsic del fet religiós 

En el context actual s’està desvetllant un interès creixent per la recerca espiritual i religiosa. Aquest curs 
ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinar , comptant amb les aportacions de les diferents 
ciències de la religió.  

 

Universitat d’estiu 2014 

Els Llenguatges de la Química:  Barreres i Claus per a l'aprenentatge 

L’Institut Químic de Sarrià (IQS) ofereix un any més un curs destinat a professorat de 
Batxillerat i de secundària –així com a titulats amb vocació docent-, orientat a 
aprofundir en temàtiques que els permetin actualitzar els seus coneixements científics 
i aportar idees i recursos didàctics per a la seva pràctica docent a les aules. 

bligatòria.  

En l’edició d’enguany, integrada en el marc de la UeRL 2014, s'aprofundirà en els 
diferents tipus de llenguatge (verbal, visual i simbòlic) que s’utilitzen per comunicar 
informació en química, posant èmfasi en aquells elements més rellevants per facilitar 
la comprensió i l’aprenentatge d’aquesta disciplina per part dels estudiants de 
secundària obligatòria i posto

Es lliurarà certificat d’assistència, així com d’aprofitament, als assistents que superin 
els requisits acadèmics establerts. La participació al curs pot ser reconeguda com a 
crèdits de formació docent per a professorat d’acord amb la legislació vigent. 

Informació - Inscripció 

 

Cercavila 14 de juny - “Per un país de tots, decidim escola catalana”. 

Indicacions per la bon funcionament  

La capçalera amb la pancarta “Per un país de tots, decidim 
escola catalana”, se situarà, en principi, a la plaça de Tetuan - 
Gran Via i, a les 18h, hauria d’iniciar la marxa pel Passeig 
de Sant Joan cap al de Lluís Companys.  

Es demana que tothom accedeixi a la cercavila per la Gran 
Via, venint de la banda de Passeig de Gràcia per evitar que hi 
hagi gent davant la capçalera.  

Hem establert un punt de trobada d’escoles cristianes per a 
tots aquells que us sigui fàcil arribar-hi i, així, marxar més 
acompanyats. És a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer 
Girona, on caldria arribar a quarts de sis de la tarda. 

L’escenari serà al final de passeig de Lluís Companys. Mentre hi 
arriba la cercavila, s’hi passaran els diversos vídeos que s’han 
fet. Es preveu que, cap a les 20h, hi hagi una breu actuació del 
grup Macedònia i que, a les 20.30h, els representants de totes 
les entitats pugin a l’escenari per fer la lectura del manifest, que 
anirà a càrrec de la presidenta d’Òmnium, Muriel Casals.  

A continuació hi haurà les actuacions de Tortell Poltrona, 
Lax’n’ Busto i un grup de Gospel. El conductor de l’acte serà 
en Quim Masferrer. 

Molt important 

Es demana que si s’organitzen autocars o es preveu assistir-hi amb colles de gegants, capgrossos, 
etc, es comuniqui a l’organització, ja sigui apuntant-s’hi al web (somescola.cat), ja sigui fent-ho 
directament. 

Ja teniu la samarreta? 

El lot es pot adquirir a través de la botiga virtual de Somescola.cat i de diverses entitats de la coordinadora, o 
bé en punts de distribució com: Abacus, Ara, Bon Preu, El Punt Avui, Llibres Text, Productes de la Terra i 

 

http://executive.iqs.edu/programas/aulas-tecnicas-los-lenguajes-de-la-quimica-barreras-y-claves-para-el-aprendizaje?utm_source=Promoci%25C3%25B3n+Escuelas&utm_campaign=a400f5ecfd-Universitat_d_Estiu6_5_2014&utm_medium=email&utm_term=0_8de4f40eb0-a400f5ecfd-53
http://executive.iqs.edu/programas/aulas-tecnicas-los-lenguajes-de-la-quimica-barreras-y-claves-para-el-aprendizaje?utm_source=Promoci%25C3%25B3n+Escuelas&utm_campaign=a400f5ecfd-Universitat_d_Estiu6_5_2014&utm_medium=email&utm_term=0_8de4f40eb0-a400f5ecfd-53
http://www.somescola.cat/
http://www.somescola.cat/qui-som/
http://abacus.coop/es/
http://www.ara.cat/
http://www.bonpreu.cat/
http://www.elpuntavui.cat/
http://www.llibrestext.com/botiga/
http://www.productesdelaterra.cat/
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Vilaweb. Els centres escolars, les AMPA i les colles i grups de cultura popular tenen descompte en el lot de la 
mobilització del 14 de juny. 

 

Vídeo de la conferència de la FCRi 

Com aplicar la neurociència a l’educació 

Ja podeu accedir al vídeo que recull íntegrament la xerrada Com aplicar la neurociència a l’educació, que va 
pronunciar l’investigador en genètica de la UB, David Bueno, el passat dia 9 d’abril a la Fundació Catalana per 
la Recerca i la Innovació.   

En aquesta xerrada, Bueno planteja quines estratègies poden seguir els docents per motivar els alumnes 
basant-se en els coneixements que hi ha avui dia sobre la manera com funciona el cervell i que conforma 
l’anomenada neurodidàctica.  

 

Curs d’estiu de Teologia 

Evangelii Gaudium, el projecte pastoral del Papa Francesc 

El papa Francesc ha proposat el seu programa en un text directe, coratjós i profètic: l’Església ha d’entrar en 
un temps de conversió i de missió. Cada cristià és un deixeble missioner que deixa de mirar-se a si mateix i 
surt a comunicar l’Evangeli. Cal conèixer el full de ruta de l’Església catòlica en els pròxims anys i, amb aquest 
propòsit, el Seminari Conciliar de Barcelona acollirà els dies 3, 4 i 5 de juliol el curs de Teologia Evangelii 
Gaudium, el projecte Pastoral del Papa Francesc, que comptarà amb el següent programa: 

3 de juliol - Mòdul 1 (matí): La biografia espiritual del papa Francesc (J. Flaquer); La transformació 
missionera de l’Església (S. Pié). Mòdul 2 (tarda): Cine-fòrum: “Qui a envie d’être aimé” (Qui desitja ser 
estimat) d’Anne Giafferi (2011) (X. Morlans).  

4 de juliol - Mòdul 3 (matí): La crisi del món actual. Els reptes dels agents de pastoral (J. Aymar); Tot el 
Poble de Déu,  protagonista de l’evangelització (J. Planellas).  Mòdul 4 (tarda): La interpel·lació del papa 
Francesc. Taula rodona (M. Muñoz, A. Almuni, J. Llisterri); Els nous llenguatges de l’evangelització: 
Concert-pregària (A. Ludevid i I. Elgström, veus i guitarra). 

5 de juliol - Mòdul 5 (matí): La dimensió social de l’evangelització i la filosofia personalista del papa Francesc 
(X. Morlans); La força de Jesús ressuscitat i del seu Esperit (A. Puig i Tàrrech).  

Per a més informació,  congressos@teologia-catalunya.cat - www.teologia-catalunya.cat 

 

Celebrat l’Aplec de l’Esperit a Banyoles 

Una jornada de presència dels bisbes catalans 
amb els joves i entre els joves, és el que s’ha 
viscut aquest dissabte en la trobada de l’Aplec 
de l’Esperit al voltant de l’Estany de Banyoles. 
En l’eucaristia que va tancar la trobada al 
Pavelló de la Draga s’hi van aplegar més de 
2.000 joves i un centenar de capellans. 

 “Estimats joves, l’Església us necessita! Déu 
compta amb vosaltres! Visqueu enamorats de 
Déu!”. Aquesta va ser la crida de l’arquebisbe 
de Tarragona i president de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, Jaume Pujol, en 
l’homilia. Acompanyat de tots els bisbes de 
Catalunya els va convidar a “ser la mà que 
assenyala el Crist perquè d’altres també hi 

puguin arribar”. I els va recordar que “seguir a Jesús no és una sèrie de normes. No passa per la intel·ligència 
sinó pel cor”. 

El missatge que va llegir el bisbe de Girona al final de la missa va reforçar aquesta idea i el lema de l’Aplec de 
Banyoles: “És el Senyor”. Francesc Pardo també va insistir que tot es fonamenta en respondre la pregunta 
que fa Jesús a Pere: “M’estimes?”. “Repeteix aquesta pregunta quantes vegades necessitis, fins que la 
comprenguis i t’adonis que en la resposta t’hi jugues la vida”, diu el missatge final. Una resposta que han 
donat altres “afirmant que la injustícia, la violència, la manca de llibertat, el dòlar o l’euro, l’individualisme, la 
recerca de plaer sense dignitat.... no són els senyors”. 

 

http://www.vilaweb.caty/
http://www.recercaenaccio.cat/
mailto:congressos@teologia-catalunya.cat
http://www.teologia-catalunya.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/58194
http://www.catalunyareligio.cat/articles/58194
http://www.aplec2014.cat/
http://www.aplec2014.cat/
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El llac de Galilea, a Banyoles 

Aquesta crida va tancar una celebració viscuda en un ambient calorós, en tots els sentits. Dins del Pavelló 
esportiu es va reproduir la iconografia inspirada en el llac de Galilea que han marcat tota la celebració de 
l’Aplec. L’espai central de l’altar estava ocupat per una gran barca de la que sortien les xarxes que evocàvem 
els passatges de l’Evangeli en els que Jesús crida als pescadors del llac de Galilea. 

“Que el Pavelló de la Draga sigui la millor Església de Catalunya”, va proposar als assistents el delegat de 
Joventut de la diòcesi de Girona, Jordi Callejón, en iniciar-se la celebració. Era la segona vegada que el bisbat 
de Girona acollida aquesta celebració que cada quatre anys organitza el Secretariat Interdiocesà Joventut de 
Catalunya, Balears i Andorra, i que es convoca des del 1978. 

Quatre espais i una barca 

La trobada es va iniciar al matí al costat de l’estany amb l’acte de benvinguda en el que van intervenir la 
vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, amb el bisbe Pardo. Abans 
de dinar, els joves van participar en les activitats catequètiques que s’havien preparant en tres espais diferents 
al voltant de l’estany. La Unió de Religiosos de Catalunya, va organitzar un quart espai per als animadors i 
majors de 25 anys. Un grup més reduït de joves van participar en les dues catequesis que es van fer dalt d’una 
barca que navegava pel llac. 

Al migdia, tots els participants es van tornar a concentrar al Parc de la Draga per dinar a l’aire lliure. Abans de 
la missa hi va haver una estona de concerts i testimonis de fe en el mateix espai. La directora de Càritas 
Catalunya, Carme Borbonès, i l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, també van 
presentar el projecte d’acompanyament educatiu a infants en risc al que ha donat suport l’Aplec. 

Així, en les diverses activitats en petits grups i en els espais de trobada a ple sol, durant el dia els bisbes 
també van tenir l’oportunitat de suar amb els joves en aquesta nova edició de l’Aplec de l’Esperit. Jordi 
Llisterri/ Catalunya Religió. 

Presència de l’Escola Cristiana 

L’Escola Cristiana s’hi ha fet present col·laborant amb l’organització i també amb la presència de joves. La 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya hi ha col·laborat coordinant els animadors dels 6 textos evangèlics.  

Des d’aquí agraïm amb molt d'afecte la disponibilitat dels qui amablement han realitzat la tasca de guiatge de 
grups de reflexió dels textos evangèlics, amb bona preparació, motivació, servei i entusiasme.  

Moltes gràcies! 

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

Una alumna de Vedruna Ripoll, guanyadora de Catalunya del certamen de Lectura en 
Veu Alta 

L’alumna de 4t de Primària de l’escola Vedruna de Ripoll, Emma Rodríguez, 
ha estat proclamada guanyadora del 10è Certamen Nacional Infantil i Juvenil 
de Lectura en Veu Alta en la categoria Grumets Vermells. Després de superar la 
semifinal celebrada a Girona al mes de maig, el passat 4 de juny va participar 
en la final que va tenir lloc al Teatre Nacional de Catalunya. 

L’Emma ha estat guardonada amb un llibre digital i, l’escola, amb un xec de 
500€ en llibres del grup Enciclopèdia Catalana  

En el conjunt de les fases hi han participat un total de 65.000 alumnes d’arreu 
de Catalunya, dels quals 24 han arribat a la final. 

Aquest certamen és organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. L’objectiu és potenciar i fomentar la lectura, una prioritat del currículum escolar. 

Alumnes de l’Escola Cristiana, reconeguts en els Jocs Florals Escolars de Barcelona 

Diversos alumnes de l’Escola Cristiana han resultat guanyadors en els Jocs Florals Escolars de la ciutat de 
Barcelona. Així, l’alumne de 1r de Primària de l’escola Jesuïtes Casp, Àlex Sauras, ha obtingut el primer premi 
de prosa del districte de l’Eixample amb el conte El ratolí i el formatge d'or, i ha estat seleccionat per a la fase 
final, que se celebrarà a l'ajuntament de la capital.  

També l’alumna de 1r d’ESO de l’Escola Pia Balmes de Barcelona, Cristina Naya, ha estat premiada pel 
districte de Sarrià - Sant Gervasi en la categoria de prosa a partir de 12 anys. Podeu llegir el seu conte aquí.  

 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/58194
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23aplec2014
https://docs.google.com/file/d/0B7Um4YFGxIkQZTVFRnVLUkNXX18wd2VaT21ZR2s1bEdoLUw0/edit?pli=1
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Dues alumnes del Col·legi Teresià de Tortosa, guanyadores del concurs 'El gust per la 
lectura' 

Dues alumnes del col·legi Teresià de Tortosa, Isabel 
Raventós i Maria Marra, han resultat premiades en la 
categoria D del concurs El gust per la lectura gràcies a 
dues redaccions individuals a propòsit del llibre Terra 
Promesa, de l'escriptor Oleguer Homs. Isabel Raventós 
en va ser la guanyadora i Maria Marra s’endugué un 
accèssit. 

El gust per la lectura és un certamen en què hi participen 
alumnes d'ESO, batxillerat o adults en centres de 
formació. El concurs, que enguany ha arribat a la 
dinovena edició, es basa en la lectura d'un llibre escollit 

pel centre i l’elaboració d’una redacció individual o bé un treball audiovisual en grup dels alumnes. 

Les guanyadores, juntament amb les professores Carme Castell i Anna Valls, van acudir a l’acte de 
lliurament dels guardons, que va tenir lloc al CaixaFòrum de Barcelona, i el qual va ser presidit per la 
Subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, Marta Pereña. 

Alumnes del col·legi Sant Josep de Sant Boi i de Maristes Sants-Les Corts, entre altre, 
també reconeguts al certamen de relat curt de Coca-Cola  

Si bé la guanyadora absoluta del concurs de relats de Coca-Cola a Catalunya ha estat, com 
informàvem la setmana passada, l’alumna Berta Soler (La Salle Sant Celoni), l’empresa de 
refrescos ha atorgat també diversos reconeixements a d’altres estudiants en un acte que va 
tenir lloc a Port Aventura el passat 24 de maig.  

Entre aquests, hi figuren dues alumnes del col·legi Sant Josep de Sant Boi de Llobregat: Helena 
Lobera, que va aconseguir un primer premi en la categoria de relats en castellà, i Anna 
Romera, que va assolir una sisena posició en la categoria de català. També va assolir un quart 
lloc l’alumne Enric Brugués de 2n d’ESO de Maristes Sants-Les Corts. 

Alumnes de l’Escola Cristiana, guanyadors en 7 de les 8 categories del concurs The 
Phonix  

Dels 8 nivells amb què compta el concurs d’anglès Interescolar The Phonix, 7 han estat 
guanyats per alumnes de l’Escola Cristiana. Així, en el primer nivell (corresponent a 5è de 
primària), ha resultat guanyador Sergio Antonio Küppers, del col·legi Reial Monestir de 
Santa Isabel de Barcelona. En el segon nivell, (corresponent a 6è de primària), ha resultat 
guanyadora Paula Hidalgo (a la foto), del col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu 
de Llobregat.  

En el tercer nivell (1r d’ESO), ha resultat guanyadora Carla Molina, de l’Escola Pia de 
Vilanova i la Geltrú. En el quart nivell (2n d’ESO), el premi ha estat per a Sílvia Balcells, 
del col·legi Pare Manyanet de Barcelona. En el cinquè nivell (3r d’ESO), el primer lloc ha 
estat per a Clara Sarrià, de l’escola Jardí de Granollers. En el 6è nivell (corresponent a 4t 
d’ESO), el guanyador ha estat Víctor Peris, del col·legi Lestonnac de Barcelona. En el 7è 
nivell (corresponent a 1r de Batxillerat i GMCF), el primer lloc ha correspost a Emma 
Villanueva, de FEDAC Lleida.     

Cal dir que, entre els 10 primers guanyadors de cada categoria, hi ha també un bon 
nombre d’alumnes de l’Escola Cristiana, com es pot comprovar en aquest enllaç.   

Un alumna de Sagrada Família Sant Andreu de Barcelona, segon premi a les Olimpíades 
d’Economia 

L’alumna de 2n de Batxillerat del col·legi Sagrada Família de Sant Andreu de Barcelona, Patrícia Rozano, ha 
guanyat el segon premi de la fase local autonòmica de les Olimpíades d’Economia, que convoca la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).   

Dels 48 participants, el centre de Sant Andreu ha quedat entre els 10 millors amb qualificació mitjana per als 
seus estudiants. Com a premi, l’alumna podrà sol·licitar el 50% de gratuïtat de la matrícula en qualsevol de les 
7 titulacions que ofereix la facultat d’economia i empresa per al primer curs del 2014-2015. 

D’altra banda, les alumnes Laia López i Carla Fernández han estat premiades als Jocs Florals del districte de 
Sant Andreu. Finalment, l’alumna de 4t de Primària, Maite Rego, ha guanyat el Concurs de dibuix musical que 

 

http://www.concurs-angles.info/
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convoca la botiga d’instruments UME. L’alumna, que ha resultat guanyadora d’entre un total de 5000 dibuixos 
presentats per escoles de tot Catalunya, ha rebut com a premi un instrument musical (el que ella triï) i  
l’escola, 2000€ en instruments musicals. 

 

Ja és oberta la inscripció! 

Formació de llarga durada: títol d’expert de la Universitat Ramon Llull 

Programes 2014-2015 Dates de realització Data límit d’inscripció 

 Escola de Directius     
[EdD 16] [ ] [ ]      

500 h - D’octubre a maig 2015  

Els dilluns i dimarts 
30 de juny de 2014 

 Escola de Pastoral       
[EdP 8] [ ] [ ]      

220 h - D’octubre a juny 2015  

Els dimecres  
30 de juny de 2014 

 Escola de Tutors 
[EdT 5] [ ] [ ]      

150 h - D’octubre a maig 2015  

5 dijous i divendres sencers i 5 en 
dissabtes matí 

1 de setembre de 2014 

 

Properes accions formatives 

Accions formatives previstes  Condicions 
econòmiques 

Hores Data inici 

 Metodologia didàctica específica: AICLE aplicat a l’àrea 
de ciències [ ] [ ] 

Gratuït 30 30/06/14 

 Metodologia didàctica específica: AICLE aplicat a l’àrea 
d’humanitats [ ] [ ] Gratuït 30 30/06/14 

 Ús didàctic dels escacs [ ] [ ] Bonificable 6 30/06/14 

 Quins canvis ens portarà la LOMCE a l’Educació 
Primària? Matemàtiques i Ciències Naturals [ ] [ ] 

Bonificable 6 30/06/14 

 Quins canvis ens portarà la LOMCE a l’Educació 
Primària? Llengua i Ciències Socials [ ] [ ] 

Bonificable 6 30/06/14 

 Ensenyant a parlar en públic, des d’Infantil a 
Batxillerat i Cicles Formatius [ ] [ ] 

Bonificable 12 30/06/14 

 Recursos per ensenyar a pensar [ ] [ ] Bonificable 6 30/06/14 

 Recursos de veu i dicció per millorar la comunicació 
[ ] [ ] 

Bonificable 12 30/06/14 

 L’atenció als infants adoptats i acollits a l’escola   
[ ] [ ] 

Bonificable 6 30/06/14 

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/f770b62bc8f42a0b66751fe636fc6eb0.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1734
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/e1e32e235eee1f970470a3a6658dfdd5.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1735
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1733
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1892
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1681
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1893
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1682
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1911
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1695
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1910
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1696
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1909
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1693
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1914
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1700
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1913
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1699
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1938
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1708
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1927
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1712
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 Comunicació i assertivitat: què vols dir, què dius, què 
s’entén i què penses que han entès? [ ] [ ] 

Bonificable 6 30/06/14 

 Gestió de conflictes en el dia a dia de l’escola       
[ ] [ ] 

Bonificable 6 30/06/14 

 Eines per a la lectura en veu alta [ ] [ ] Bonificable 6 30/06/14 

 Repte espacial Mars – Introducció a la robòtica amb 
robots LEGO (ESO) [ ] [ ] 

Bonificable 12 30/06/14 

 Introducció a la robòtica a l’educació primària      
[ ] [ ] 

Bonificable 12 30/06/14 

 iPad i metodologia [ ] [ ] Bonificable 12 01/07/14 

 Eines per potenciar l’escriptura a l’escola partint de 
les emocions [ ] [ ] 

Bonificable 6 01/07/14 

 Com treballar la celebració de l’Eucaristia a 2n Cicle 
d’Educació Primària [ ] [ ] 

Bonificable 6 01/07/14 

 Com treballar les paràboles a primer cicle d’Educació 
Primària [ ] [ ] 

Bonificable 6 01/07/14 

 Preparant el proper curs amb confiança i il·lusió: 
reengrescar-se i engrescar l’equip [ ] [ ] 

Bonificable 6 01/07/14 

 Interioritat: mirant ben endins, mirant més enllà 
[ ] [ ] 

Bonificable 6 01/07/14 

 Actuem per la conservació marina [ ] [ ] Bonificable 6 01/07/14 

 L’atenció a l’alumnat amb talent i altes capacitats 
[ ] [ ] 

Gratuït 20 01/07/14 

 Em motivo i motivo la lectura a l’aula [ ] [ ] Bonificable 6 01/07/14 

  Tens al·lèrgics a l’aula? Quedem i en parlem        
[ ] [ ] 

Bonificable 6 02/07/14 

 El TDAH i les seves conseqüències en el llenguatge 
[ ] [ ] 

Bonificable 6 02/07/14 

 Com ajudar els alumnes a viure i experimentar el 
valor dels espais religiosos i de culte [ ] [ ] 

Bonificable 6 02/07/14 

 Els principis montessorians a l’aula [ ] [ ] Bonificable 6 02/07/14 

http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1929
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1714
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1935
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1715
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1922
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1707
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1949
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1731
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1950
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1732
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1912
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1698
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1928
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1713
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1925
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1710
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1924
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1709
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1920
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1705
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1931
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1722
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1934
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1703
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1936
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1725
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1919
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1704
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1921
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1706
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1930
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1716
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1926
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1711
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1932
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1723
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 Quins canvis ens portarà la LOMCE a l’Educació 
Primària? Matemàtiques i Ciències Naturals [ ] [ ] 

Bonificable 6 02/07/14 

 Quins canvis ens portarà la LOMCE a l’Educació 
Primària? Llengua i Ciències Socials [ ] [ ] 

Bonificable 6 02/07/14 

 Beneficis de la psicomotricitat relacional educativa a 
l’àrea d’Educació Física [ ] [ ] 

Bonificable 6 03/07/14 

 Competència digital a Educació Primària [ ] [ ] Bonificable 6 03/07/14 

 Iniciació a l’aprenentatge servei [ ] [ ] Bonificable 6 03/07/14 

 Actuem per a la conservació marina [ ] [ ] Bonificable 6 03/07/14 

 Cliqueu sobre  per accedir al programa i sobre  per accedir al formulari d’inscripció 
Les activitats que porten l’asterisc (*) encara no tenen la inscripció oberta. 

 

 
 

Informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org 
 

 

 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el 
nom d’usuari i el password. 

Si no esteu registrats, tramiteu l’alta d’usuari des de la mateixa pàgina del web (columna de 
l’esquerra, secció “Serveis bàsics”>Alta d’usuaris”. 
 

 clicar > Llistat de cursos: Apareixeran tots per data de realització i ordre invers.  
 
 

  

AA                        GG                      EE                      NN                      DD                        AA  
Dimarts 10  Assemblea de titulars i directors Tarragona 

Dimecres 11  Assemblea de titulars i directors Barcelona 

Dijous 12  Assemblea de titulars i directors Girona 

Dissabte 14 
 Cercavila en defensa de l'escola catalana (Som 

escola) 
Barcelona 

Ju
n

y
 

Dilluns 30 – 
divendres 4 de 
juliol 

 Formació al juliol Barcelona 

S
e
te

m
b

re
 

Dijous 4  Sessió informativa: Els projectes Telemàtics Barcelona 

 

 

 

 

http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1952
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1737
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1954
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1739
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1915
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1701
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1918
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1724
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1916
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1702
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1933
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1729
http://www.escolacristiana.org/


w w w . e s c o l a c r i s t i a n a . o r g  Àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org 
               93 302 70 13 | CESEC 93 445 20 20 

 

 

  14

  a  informa 10.06.2014 516 Escola Cristiana de Cataluny

Més informació: blogs de la FECC i TWITTER 

 Blog Disposicions Oficials d’Interès sobre Educació: http://www3.escolacristiana.org/wp_disposicions/. 

 Blog Recull de premsa: http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/. 

 Blog l’Escola cristiana (al portal Catalunya Religió) 

 Blog EDUCACIÓ, TECNOLOGIA, CONEIXEMENT: http://etc-fecc.blogspot.com/. 

 Blog de l’APECC, amb informació sobre afers educatius i del professorat.  

 Blog PAC News: http://blogs.escolacristiana.org/pac/. Blog del Programa d’Auxiliars de Conversa. 

Subscripcions als blogs: Podeu subscriure-us per rebre les actualitzacions d’aquests blogs a la vostra adreça 
de correu electrònic a través de l’aplicació que trobareu en els mateixos blogs. 

Comptes de Twitter de la FECC:  @formacio_FECC - @multilinweb - @tic_fecc - @PQ_FECC - 
@FEACFECC – @FECC_Pastoral - @EscolaCristiana 

 

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

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 l’actualitat religiosa des de Catalunya 

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

 

 
 

 

 

 

Editorials patrocinadores 

   

 

 

 

 

 

Editorials col·laboradores 

 

 

 

 

http://www3.escolacristiana.org/wp_disposicions/
http://www3.escolacristiana.org/wp_disposicions/
http://recullpremsafecc.blogspot.com/
http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/
http://etc-fecc.blogspot.com/
http://etc-fecc.blogspot.com/
http://www.apeccapecc.blogspot.com/
http://blogs.escolacristiana.org/pac/
http://blogs.escolacristiana.org/pac/
http://www.catalunyareligio.cat/butlleti-aula/13-09-2013-45916
http://www.catalunyareligio.cat/aula
http://catalunyareligio.cat/sites/default/files/CatReligioAula_Guiapedagogica.pdf
http://prezi.com/e9deyftgvs3s/catreligio-a-laula/
http://es.slideshare.net/eloi_aran/sabiesquecatreligioaula
http://www.catalunyareligio.cat/

