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La CCAPAC felicita l’arquebisbe Joan Josep Omella pel seu nomenament
com a Cardenal
Fa uns dies vam saber que el Papa Francesc ha fet públic
que el 28 de juny crearà Cardenal l’actual Arquebisbe
metropolità de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella,
Vicepresident de la Conferència Episcopal Tarraconense
(CET), membre del Comitè Executiu de la Conferència
Episcopal Espanyola (CET) i President de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya (FECC).
En un comunicat emès, el Sant Pare expressà: «Desitjo
anunciar que el proper dimecres 28 de juny celebraré un
consistori per nomenar cinc nous cardenals: la seva
procedència de diverses parts del món manifesta la
catolicitat de l’Església difosa en tota la terra i l’assignació
d’un títol o diaconia d’una parròquia testimonia la
pertinença de la diòcesi de Roma, que presideix»
La Confederació Cristiana de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) vol sumar-se als bons desitjos
expressats des de diverses instàncies, que feliciten el nou Cardenal i l’encomanen a Déu perquè els ajudi i
sostingui en aquesta nova missió al servei de l’Església, mentre donen gràcies al Sant Pare per aquesta
renovada confiança. Més informació, a la notícia de Catalunya Religió.

Un reconeixement a tot el col·lectiu de les escoles cristianes de Catalunya

Premi Blanquerna per a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
El passat dijous es va fer oficial que la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya ha estat distingida amb el Premi
Blanquerna Educació 2017. El proper 14 de juny, la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
acollirà l’acte del lliurament d’aquest premi, que atorga la
Fundació Blanquerna.
El premi reconeix la Fundació Escola Cristiana per la seva
contribució en la millora continuada de l'educació de Catalunya
en els darrers quaranta anys, el seu compromís i diàleg amb
les escoles per assolir els reptes de l'educació a cada moment
i la seva actitud de servei a les escoles cristianes tot vetllant
pel sentit d'una oferta educativa plural.
Seran els dos secretaris generals que ha tingut la Fundació, el salesià Francesc Riu, i l’actual, el
jesuïta Enric Puig, els encarregats de recollir el premi en un acte copresidit per l’arquebisbe
de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, i el president de la Fundació Blanquerna, Salvador Pié.
En les edicions anteriors van ser distingits amb el guardó dos pedagogs d’especial vàlua: l’escolapi
Antoni Fullat i Xavier Melgarejo.
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La Fundació s’ha configurat a partir de la creació del Consell de l'Escola Cristiana de Catalunya l’any
1977, que va impulsar el cardenal Narcís Jubany. La institució ha afavorit la cooperació entre les
diverses xarxes d’escoles cristianes de Catalunya, i en l’actualitat està formada per més de quatre
centenars de centres que escolaritzen més de 255.000 alumnes al país.
Des de la CCAPAC ens congratulem d’aquest reconeixement, que, com ja ha fet la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, fem extensiu a totes les escoles, AMPAs, docents, etc...
Perquè, com s’ha dit des de la FECC, “aquest reconeixement ho és de totes i cadascuna de les 402
escoles i les seves 180 institucions titulars, arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i
36 comarques de Catalunya on són ubicades, en alguns casos amb presència més que centenària, i
on des dels seus accents diferents i singulars fan propostes de servei, en cada cas amb valors propis
i específics, sempre buscant la qualitat i obertes a la millora contínua, aportant una identitat
cristiana a tota l’escola que vol viure segons l’ensenyament de Jesús, el Crist, i que queda recollida
en el caràcter propi i en el projecte educatiu de l’escola”.
“Perquè en aquests moments que, no ens enganyem, són d’una dificultat gens menyspreable pels
diversos factors ja coneguts i a bastament comentats, l’Escola Cristiana de Catalunya ha mostrat que
és volguda per la societat. Que centenars de milers de pares i mares, en fer l’opció de triar
una escola que s’avingui amb les seves pròpies conviccions, han decidit venir a casa
nostra. I això diu molt de la nostra professionalitat, del nostre convenciment i anhel posat al servei
de l’educació, amb l’esperit d’obertura i acolliment, en especial pels més desvalguts i necessitats, i
amb l’horitzó clar de construir bones i virtuoses persones”.
Per això la nostra joia de compartir aquest premi amb tots vosaltres i de voler sentir-nos
acompanyats, plegats uns i altres, el proper dia 14. Podeu clicar a la imatge per accedir a la
invitació. Aquest reconeixement és de tots i per a tots. Per molts anys!

Èxit del nou curs de dirigents d’AMPAs celebrat a Tarragona
El passat 20 de maig, el col·legi Sant Domènec de Guzmán de
Tarragona va acollir una nova edició del curs per a dirigents d’AMPAs,
que va aplegar un bon nombre de membres d’associacions de mares i
pares amb l’objectiu de reflexionar sobre el paper de les AMPAs i
donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat, a
banda d’intercanviar experiències i compartir les activitats i
estratègies més habituals de les AMPAs.
Enguany, a més a més, també es van donar a conèixer els elements
bàsics per a una gestió de la qualitat: instruments per millorar la
participació, l’organització de les tasques habituals i la realització de
projectes.
El curs va ser conduït -com sempre amb mestria i amenitat- pel pedagog, escriptor i conferenciant
Juanjo Fernández, que parlà del funcionament de les AMPAs i com millorar-lo, així com dels membres
de la Junta Directiva de la CCAPAC, que abordaren el tema Actualitat de les AMPAs i serveis de la
CCAPAC. Les valoracions en acabat van ser molt bones.

Família i Escola
Quan les notícies preocupen els fills, el millor és parlar-ne
El programa InfoK de Televisió de Catalunya explica als nens el terrorisme després de l’atemptat de la
setmana passada a Manchester.

Els estudis musicals incentiven el pensament lògic i les habilitats socials
Sentit del ritme, sensibilitat, creativitat. Amb la música desenvolupem aquestes habilitats i moltes més.
Ho diuen experts en neurociència que, des de fa anys, estudien l’impacte de la música en l’ésser humà.
També terapeutes musicals i professionals del món de l’educació que, gràcies a la seva experiència i el
seu contacte amb nens, han pogut comprovar com l’aprenentatge d’aquesta disciplina no només dota
aquells que l’estudien d’imaginació i creativitat, sinó que enriqueix altres àrees del seu coneixement i la
seva vida. I és que la música, més enllà d’acompanyar-nos durant la nostra existència i d’ajudar-nos a
interpretar peces de diferent estil i complexitat, té una peculiaritat que la fa única, diferent: activa els
dos hemisferis del cervell i estimula àrees tan diferents com les emocions i la lògica.
Llegir-ne més.
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Per afavorir la igualtat de gènere s'educa més amb el que es fa que no pas
amb el que es diu
Escola i família tenen un objectiu comú: l'èxit educatiu dels fills. Per aconseguir-ho i contribuir al seu
desenvolupament personal, cal reforçar el vincle de confiança entre la família i els docents. Aquest vídeo
ajuda a reflexionar sobre com crear aquest vincle, i dona pautes per treure el millor profit de les
tecnologies de la comunicació i ampliar la visió de l'escola des d'un enfocament plural i col·lectiu.
Llegir-ne més.

Dia a dia dels centres i les AMPAs
Celebració del Dia de les Famílies Maristes a Llinars del Vallès
Un agraïment "per la participació de les famílies en el
funcionament dels centres". Aquest ha estat el missatge que
han rebut per triplicat les famílies maristes en una jornada
festiva a Llinars del Vallès: del director general d'Atenció a la
Família i a la Comunitat Educativa del Departament
d'Ensenyament, Jordi Miró (en representació de la
consellera Meritxell Ruiz); el president de la Confederació
Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (CCAPAC), Josep Maria Romagosa, i el director
de la Fundació Champagnat, Llorenç Claramunt, han estat
els encarregats d'agrair a les famílies maristes la participació
en la vida de les escoles i de recordar la importància de la
implicació de tota la comunitat educativa perquè els centres rutllin i siguin capaces de seguir
desenvolupant el seu reeixit dia a dia.
Les famílies maristes han viscut una jornada festiva a la casa de colònies Mogent, de Llinars del Vallès,
organitzada per la FAPAMAC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares dels Col·legis Maristes de
Catalunya. El president de la FAPAMAC, Albert Alegre, en el seu missatge al centenar llarg de
persones assistents a la festa, els ha adreçat paraules d'agraïment "per la vostra generositat, pel vostre
temps i el de les vostres famílies i pel vostre entusiasme i optimisme." I ha continuat dient "no perdeu
mai la il·lusió i continueu fent la feina que feu, de la que els nostres fills i filles ben segur seran hereus
en futures generacions per fer una societat millor i més justa".
Durant el Dia de les Famílies Maristes a Llinars hi ha hagut jocs, música, circ, eucaristia... i molta
diversió, activitats que han mantingut entretingudes les famílies durant tota la jornada. La intenció de
la FAPAMAC, coincidint amb l'any del bicentenari, ha estat recuperar una tradició de fa anys per aplegar
les famílies i celebrar el treball en xarxa, que contribueix a la germanor de tota la família marista.

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya
Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí:

www.catalunyareligio.cat
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