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La Fundació Narcís Jubany assumeix la titularitat del Col·legi Verge de la Salut 
de Sant Feliu de Llobregat 

La Fundació Narcís Jubany és 
una entitat creada per la 
Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya i la Unió de Religiosos 
de Catalunya (URC) amb la 
missió de donar continuïtat a 
escoles cristianes els titulars de 
les quals no puguin, per les 
raons que sigui, mantenir 
l’exercici directe de la  titularitat.   

El Col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, una escola de llarga tradició i arrelament en 
aquesta població, serà la primera en què la Fundació Narcís Jubany exercirà la titularitat. Aquesta escola 
va ser fundada per la Congregació de Sant Pere Ad Vincula, la qual va complir 100 anys de presència a 
Sant Feliu de Llobregat el passat 2013. 

Fa pocs dies es van signar els acords de 
traspàs de titularitat entre ambdues 
entitats, representades respectivament 
pels pares Ernesto Jáñez i Benjamín 
García Paino, de la Congregació de 
Sant Pere Ad Vincula, i el pare Enric 
Puig, qui va actuar en aquest cas com a 
president de la Fundació Narcís Jubany. 

Al llarg del primer trimestre del curs es 
farà el traspàs efectiu de funcions i els 
tràmits oficials per tal que, a 1 de gener 
de 2015, la titularitat de l’escola 
correspongui a tots els efectes, jurídicament i pràctica, a la Fundació Narcís Jubany. La representant de 
la titularitat a l’Escola serà la directora de la Fundació Narcís Jubany, Rosa Maria Piqué. 

La Fundació Narcís Jubany donarà continuïtat al caràcter propi del centre i maldarà perquè l’oferta 
educativa de l’escola, que tant apreciada és a Sant Feliu, es mantingui permanentment actualitzada. 

 

S u m a r i  

• Presentació dels Programes de Formació 
• Total English for Teachers (TET): voleu ser tutors en els cursos d'anglès per als mestres de l'Escola 

Cristiana? 
• Escola Multilingüe: saps tots els recursos que posem al teu abast? 
• Els Projecte Telemàtics de la FECC 
• Disposicions oficials d’interès 
• Rutes amb tracks GPS 
• Coronela: Diada Nacional de Catalunya 
• L’escamot del Miquelet 
• Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic el 7 de juliol 
• Les Reduccions Jesuïtes del Paraguai 
• Dia a dia dels centres i les institucions 
• Formació de llarga durada: títol d’expert de la Universitat Ramon Llull 
• Més informació: blogs de la FECC i TWITTER 
• Professorat de religió, pastoralistes: sabeu què podeu fer amb CatReligió a l’aula? 
• Segueix l’actualitat religiosa des de Catalunya 
• Editorials patrocinadores 
• Editorials col·laboradores 
 

    

 



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 

 

 

  2 

Escola Cristiana de Catalunya  informa  30.06.2014 519 

Aquest divendres 

Presentació dels Programes de Formació 

El proper divendres, 4 de juliol (de 10 a 13 hores), tindrà lloc realitzarem a la seu de la FECC (c. dels 
Àngels, 18, 4a planta) la sessió de presentació dels Programes de Formació que s’impartiran el curs vinent 
dins la línia d'actuació d'Habilitats Directives del pla de formació de la FECC del curs 2014-15. 

La sessió s’adreça als directors i membres dels equips directius de les nostres escoles perquè pugueu planificar 
la formació del personal del centre. 

Els Programes de formació que us presentarem segueixen una metodologia molt pràctica i tenen l'objectiu de 
ser reunions de treball dels equips directius fora del centre per crear els espais de reflexió i de pràctica 
educativa per tal d’avançar cap a la millora contínua. 

A la sessió s’hi presentaran, a càrrec de coordinadors i experts, els següents programes: 

 Programa de desenvolupament en Habilitats Directives.  Conjunt d'accions amb l'objectiu de 
proporcionar els conceptes bàsics de la funció directiva i crear l'espai per entrenar tècniques i 
compartir experiències. 

 Programa Desenvolupament d'un sistema d'avaluació de l'acompliment (avaluació del 
personal). Jornades de treball per elaborar un sistema d'avaluació de l'acompliment per al 
personal del centre 

 Programa Disseny del Pla Estratègic. Jornades de formació per elaborar un pla estratègic de 
centre. 

 Programa Desenvolupament de la Innovació Pedagògica en centres educatius. Jornades 
de treball per impulsar la innovació de la pràctica educativa en el centre i generar el canvi 
metodològic. Per als centres que hi van participar el curs passat es presentarà la proposta de 
treball per continuar la feina encetada. 

 Programes per a l'aplicació dels models d'excel·lència: model EFQM i model e2cat. Jornades 
de treball per realitzar l'autoavaluació amb el model EFQM i conèixer el model e2cat. 

 Programa d'aprenentatge i millora de l'anglès del professorat (TET) 

S’hi informarà com es gestionarà cada programa per poder bonificar el cost.  

Els centres interessats a participar en aquesta Jornada de presentació, us agrairem que us hi inscriviu en 
aquest enllaç per tal de poder reservar l'espai necessari. 

 

Total English for Teachers (TET): voleu ser tutors en els cursos d'anglès per als mestres 
de l'Escola Cristiana? 

El proper curs endegarem Total English for Teachers amb la col·laboració de Cambridge University Press i 
Project On Lang. Total English for Teachers (TET) és un curs d'anglès online amb elements presencials que 
oferirem a tots els mestres de les Escoles Cristianes amb ganes de millorar el seu nivell d'anglès. 8 cursos que 
condueixen del nivell zero al First Certificate! 

Els cursos online es realitzen en un campus FECC virtual, on els participants podran interactuar amb altres 
professors del mateix nivell (siguin de l'escola que siguin) i amb el tutor o tutora, que els guiarà a través de 
lliçons, exercicis i proves. Doncs bé, si sou professores o professors d'anglès i voleu ser algun d'aquests tutors 
(i cobrar una retribució!), us animem a seguir el procés de formació, que també té una part online, i una sessió 
presencial de 5 hores. Tot plegat us ajudarà a esdevenir magnífics tutors i tutores, però a més, tant si sou 
escollits com si no, aquesta formació us proporcionarà un munt d'idees, pautes i recursos per fer encara millors 
les vostres classes! 

Així doncs, si sou mestres d'anglès, disposeu de 6 a 10 hores setmanals a casa per dedicar al curs i esteu 
familiaritzats amb algunes capacitats tecnològiques mínimes (ofimàtica, navegació, blogs...), doncs llavors 
podeu ser candidats a tutors del TET, començant per la formació corresponent! Escriviu-nos a 
multilinweb@escolacristiana.org, especificant nom i cognoms, escola i població, cursos on feu classe, adreça de 
correu electrònic i telèfon, i us enviarem més informació. Ànims! Els vostres companys us necessiten per 
millorar el seu anglès! 

 

Escola Multilingüe: saps tots els recursos que posem al teu abast? 

Fa vuit anys que va néixer el projecte Escola Multilingüe amb l’objectiu d’augmentar les hores 
d'exposició dels alumnes a la llengua estrangera. Avui, moltes de les iniciatives endegades, com el pioner 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1742
mailto:multilinweb@escolacristiana.org
http://www.catalunyareligio.cat/node/58545
http://www.catalunyareligio.cat/articles/16805
http://www.catalunyareligio.cat/articles/16805
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Programa Auxiliars de Conversa (PAC), ja estan ben consolidades, però també es van oferint noves 
propostes per fer avançar vers aquest objectiu a totes les escoles cristianes.  

Per al proper curs, entre les novetats, esmentem novament el Total English for Teachers, el programa de 
formació per assolir un nivell bàsic de coneixement de l’anglès entre el professorat. 

Per informar a bastament de totes les propostes emmarcades en el projecte Escola Multilingüe, 
convoquem una sessió informativa el dimecres, dia 3 de setembre, a les 16.30 h. 

 

Sessió info el 4 de setembre i inscripcions des de l’endemà 

Els Projecte Telemàtics de la FECC 

Els Projectes Telemàtics són aplicacions didàctiques que potencien una metodologia de treball en projectes 
cooperatius, i en els quals les TIC són mitjà de comunicació, expressió i coneixement. Els projectes estan 
adaptats al currículum; per tant, no ha de suposar fer coses de més a més, sinó que han de formar part de la 
programació dels grups implicats. Així, els Projectes Telemàtics esdevenen experiències d’aprenentatge 
interdisciplinari molt motivades i una bona ocasió per iniciar-se o reforçar l’aprenentatge en l’ús de diverses 
eines tecnològiques en una situació pràctica.  

Des de fa anys, des de la FECC oferim projectes amb aquestes característiques que posen molt fàcil el fet 
d’iniciar-s’hi ja que són propostes molt pautades i amb una coordinació des de la FECC. Si alguna escola encara 
no ha participat mai en projectes d’aquestes característiques, us ho recomanem molt encaridament.  

Pel proper curs tornem a oferir 6 projectes adaptats a diversos nivells educatius. Cal fer notar, però un 
canvi en el projecte Montserrat, que està adreçat només a grups classe de 2n i 3r de primària. 

El dijous 4 de setembre farem una sessió informativa per presentar tots 6 projectes, les seves 
característiques i condicions de participació. A partir de l’endemà, 5 de setembre, es podrà fer la 
inscripció de grups classe per participar en els projectes. 

 

Disposicions oficials d’interès 

DOGC 
6653 

30/06/2014 ANUNCI sobre publicació de l’aprovació definitiva de les bases reguladores per a 
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons socials o geogràfiques al 
centre docent. Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

BOE 
157 

28/06/2014 Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Miguel 
Hernández, edición 2014, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 

 

  TRICENTENARI 1714 – 2014   

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

 Activitats educatives 

tricentenari.cat – tricentenaribcn.cat 

 

Rutes amb tracks GPS 

La Federació Catalana de Turisme Eqüestre (FCTE) i l’Agrupació Excursionista de Catalunya (AEC) participen en 
el Tricentenari BCN amb una activitat que proposa cobrir –a peu, a cavall, en caiac o en BTT– la distància que 
separa Cardona, l’última localitat catalana que el 1714 va caure en mans borbòniques, de Barcelona. Una ruta 
de gairebé un centenar de quilòmetres que els organitzadors marcaran amb tracks GPS, a l’estil del Camí dels 
Bons Homes utilitzat pels càtars entre els segles XII i XIV en fugir de França. 

El recorregut finalitzarà a Barcelona el 7 de setembre. Els excursionistes seran rebuts per la Coronela al Parc 
de la Ciutadella; tot seguit, es desplaçaran al Portal de la Pau per rebre els companys que hauran viatjat des 
de Mallorca en caiac per sumar-se als actes commemoratius de la jornada: un homenatge al Fossar de les 
Moreres i a l’estàtua de Rafael Casanova.  

7 de setembre - Entrada lliure - Organitza: Federació Catalana de Turisme Eqüestre (FCTE) i Agrupació 
Excursionista Catalunya (AEC) - http://aectricentenari.blogspot.com.es  

 

http://www.catalunyareligio.cat/node/58545
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=665748&language=ca_ES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6789
http://www.tricentenari.cat/
http://www.tricentenaribcn.cat/
http://aectricentenari.blogspot.com.es/
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Coronela: Diada Nacional de Catalunya 

L’11 de setembre del 2014, jornada final del Tricentenari BCN i, alhora, la més emblemàtica de tot l’any 
commemoratiu, l’Ajuntament de Barcelona vol fer el mateix camí que va fer la bandera de Santa Eulàlia l’11 
de setembre del 1714. La comitiva sortirà des de la porta gòtica de l’edifici de la plaça de Sant Jaume i 
recorrerà el casc antic fins a arribar al monument al conseller en cap, Rafael Casanova, escortant les diverses 
entitats i associacions que hi faran la tradicional ofrena floral. La marxa es reprendrà tot seguit i s’adreçarà al 
Fossar de les Moreres, on reposen els herois i màrtirs del 1714. La commemoració, així doncs, acabarà al 
mateix barri on va començar, la Ribera, el més representatiu de la lluita dels catalans i de la derrota de la 
llibertat.  

11 de setembre – Matí -  Entrada lliure - Associació La Coronela de Barcelona. 

 

L’escamot del Miquelet  

El setge de Barcelona va tenir un testimoni d’excepció, el Miquelet, un nen del Raval que va protegir-se de les 
bombes, de la gana i de la por utilitzant la imaginació, la més poderosa de les armes. El Miquelet i els seus 
amics van aconseguir capgirar la terrible realitat en què vivien gràcies als jocs que inventaven o a les 
aventures que somiaven pels carrers i baluards de la ciutat assetjada.  

Un cop més, la narradora Mònica Torra s’encarrega d’explicar als més menuts les divertides peripècies que 
van ajudar aquests petits herois a resistir. Inclòs a la programació familiar del Museu d’Història de Catalunya, 
L’escamot del Miquelet és una manera entretinguda i emocionant d’apropar als nens i nenes una part essencial 
de la nostra història.  

20 de setembre - 12h - Entrada lliure (inclosa en l’entrada a l’exposició «300 Onzes de Setembre. 1714-
2014») - Museu d’Història de Catalunya. Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona (www.mhcat.cat)   

 

1 7 1 4    –    2 0 1 4 

 

Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic el 7 de juliol 

Les entitats cristianes adherides al Pacte Nacional pel Dret a Decidir convoquen 
un acte públic i obert el 7 de juliol a Barcelona. Diverses entitats d’Església i 
d’inspiració cristiana renovaran el suport a la celebració d’una consulta sobre el 
futur polític de Catalunya després de l’acte d’adhesió conjunta al Pacte Nacional 
del passat mes d’octubre al Parlament de Catalunya.  

Entre les entitats que s’han adherit al Pacte Nacional hi ha l’APSEC (associació 
de titulars d’escoles cristianes) i la CCAPAC (confederació d’AMPAs d’Escoles 
Cristianes). L’acte es farà el dilluns 7 de juliol a les 19.30 al CaixaForum de 
Montjuïc.  

 

Exposició al CaixaForum 

Les Reduccions Jesuïtes del Paraguai 

El CaixaForum de Barcelona acull fins al proper 14 
de setembre l’exposició Les reduccions Jesuïtes del 
Paraguai, que vol mostrar als visitants un dels 
aspectes més sorprenents de l’evangelització de les 
Amèriques: l’experiència de les reduccions jesuïtes.  

Les reduccions o missions jesuïtes del Paraguai 
(1609-1769) van ser assentaments d’indis guaranís 
promoguts pels pares de la Companyia de Jesús a 
les terres conquerides per Portugal i Espanya, amb el 
desig de salvaguardar la seva identitat com a 
persones i vassalls de la Corona. Així, els pobles 
indis que vivien d’acord amb els seus antics 
costums, a les muntanyes, en petits grups molt 
separats entre ells, es van reunir per iniciativa dels 
jesuïtes per formar assentaments d’uns 5000 indis 
cadascun. 

 

http://www.mhcat.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362


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 

 

 

  5

  a  informa 30.06.2014 519 Escola Cristiana de Cataluny

En total, hi va arribar a haver 30 reduccions de pobles guaranís que es van estendre entre els rius Paranà i 
Uruguai en un vast territori que comprenia regions que avui formen part del Paraguai, l’Argentina, el Brasil, 
Bolívia i l’Uruguai. Així i tot, l’exposició para especial esment a les que se situen a l’actual territori del Paraguai.  

La mostra, que s’organitza en prop d’una vintena d’àmbits com La Paracuaria, província jesuïta del Paraguai, 
Les formes de vida i els costums dels guaranís o Escoles, tallers i cases d’indis, entre d’altres, es podrà visitar 
de forma gratuïta. Més informació, aquí.   

 

Dia a dia dels centres i les institucions 

Sant Feliu de Llobregat agraeix a la Congregació de Sant Pere ad Vincula el seu treball a 
la ciutat en un acte multitudinari 

  

La tasca pastoral, educativa i social de la Congregació de Sant Pere ad Vincula, especialment a través del 
Col·legi Verge de la Salut, més conegut com “ELS PADRES”, ha deixat una fonda empremta a Sant Feliu de 
Llobregat i entre moltes persones. Una tasca de molts anys. El 2013 se’n va celebrar el centenari. 

Per aquest motiu, i davant l’anunciat traspàs de la titularitat del Col·legi Verge de la Salut a la Fundació Narcís 
Jubany, un grup d’exalumnes i pares, amb el suport de l’AMPA, mestres, antics mestres, les direccions 
acadèmiques de l’escola, el Bisbat de Sant Feliu i l’Ajuntament, van organitzar un acte d’agraïment als 
membres actuals de la congregació residents a Sant Feliu i com a representants de tots els que han treballat a 
la ciutat al llarg d’aquests 100 anys. També se’ls va agrair haver ajudat a formar milers d’infants i de joves i 
haver col·laborat desinteressadament en moltes activitats de la ciutat, obrint les portes sempre que se'ls ha 
demanat. 

L’acte va tenir lloc el passat divendres, dia 27, i va comptar amb una multitudinària presència dels que en 
diferents moments de la història han format part de la comunitat educativa del Col·legi Verge de la Salut.  

També hi va ser present una àmplia representació de les institucions vinculades a l’obra d’aquesta congregació, 
particularment a Sant Feliu. El bisbe de Sant Feliu, l’alcalde de la ciutat, directors generals d’Ensenyament i 
d’Afers Religiosos, representants de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i de la Fundació Narcís Jubany, i 
representants de les altres escoles cristianes de Sant Feliu van ser alguns d’aquest representants. 

L’acte, molt participat i amb moments ben emotius, va esdevenir una gran mostra de gratitud per la feina de la 
Congregació, personalitzada en els membres que en aquest moment restaven al Col·legi: els pares Jáñez i 
Paino i els germans Quirino, Clemente i Martiriano. 

Alumnes de dues escoles cristianes reben els diplomes de graduació de la primera 
promoció de Formació Dual  

Alumnes de dues escoles cristianes (Sant 
Domènec Savio - Salesians de Terrassa i 
ETP Xavier de Barcelona) van rebre el passat 
27 de juny els diplomes de graduació de la 
primera promoció d’alumnes de Formació Dual a 
Catalunya.El Secretari general de la FECC, Enric 
Puig, els va fer costat amb la seva presència.

 

 

Prop de 500 estudiants s’han graduat per 
primera vegada en aquesta nova modalitat de 

FP, que aposta per augmentar la col·laboració entre les empreses i els centres docents en el procés formatiu 
de l’alumne. Després de lliurar els diplomes als alumnes, el president de la Generalitat, Artur Mas –present a 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/lasreduccionesjesuitas_ca.html


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 

 

 

  6 

Escola Cristiana de Catalunya  informa  30.06.2014 519 

l’acte juntament amb la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau-, va recordar l’aposta que va fer en arribar a 
la Presidència de la Generalitat per millorar la formació professional i reduir el fracàs escolar.  

El president va destacar que s’ha avançat en aquest sentit i els alumnes graduats avui “són els primers 
testimonis que donen fe d’aquest pas endavant que està donant el país, no només pel que fa a la formació 
professional clàssica, sinó en la dual, com fan els països més avançats i competitius d’Europa”. 

En l’acte, que va tenir a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès, hi va intervenir l’alcaldessa d’aquest municipi, 
Mercè Conesa, i la consellera Rigau, així com un representant de cadascuna de les parts que intervenen en la 
Formació Dual: els centres educatius; els alumnes i les empreses. En total, es van lliurar diplomes als alumnes 
de Formació Dual de 23 centres d’arreu de Catalunya. 

El president Mas va aprofitar per expressar el seu agraïment al “compromís i voluntat de servei dels mestres, 
sense els quals no ens n’hauríem pogut sortir” en un moment de dificultats econòmiques i amb més alumnes i 
més necessitats. També va subratllar la importància de la “conjunció de l’esforç públic, del món educatiu i dels 
alumnes, però també de les empreses que s’hi van sumant i prenent-ne consciència”. 

 

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 

 
Accions formatives  

amb places disponibles  
Condicions 

econòmiques 
Hores Data inici 

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

Gratuït 6 01/07/14 

 Iniciació a l’aprenentatge servei [ ] [ ] 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.  
 
 

 
 
 

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=1936
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1725
http://www.escolacristiana.org/Plantilla/PlantillaTriptic2.aspx?ident=14636&fitxer=1916
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1702
http://www.escolacristiana.org/
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AA                        GG                      EE                      NN                      DD                        AA  
Dilluns 1 -
Divendres 4  Formació de juliol Barcelona 

Ju
li
o

l 

Divendres 4  Presentació Propostes formatives 2014-15 Barcelona 

Dimecres 3 
 Sessió informativa Projecte Escola Multilingüe: 

propostes i recursos 
Barcelona 

S
e
te

m
b

re
 

Dijous 4 
 Sessió informativa: Els projectes Telemàtics de la 

FECC 
Barcelona 

O
ct

u
b

re
 

Diumenge 5 
 Termini de presentació de fotografies per als 

Concursos Fotogràfics FEAC  
 

G
e
n

e
r 

Dilluns 19 
 Termini de presentació de treballs al 5è Premi TIC a 

l’escola 
 

M
a
rç

 

Dimarts 17 
 Termini de presentació de treballs al 1r Concurs de 

Projectes Emprenedors 
 

M
a
ig

 

Dilluns 11 
 Termini de presentació de treballs al 8è Premi 

Armengol Mir 
 

 

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.  

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
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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://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/

