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Eleccions

Jornada del dia 21-D
El proper 21 de desembre se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. Pel que fa als centres escolars,
i com ja deveu saber, la normativa estableix que aquest dia és inhàbil. A efectes pràctics s’ha de
tractar com un dia festiu i, per tant, les escoles no faran la seva activitat quotidiana.

La CCAPAC agraeix la disponibilitat de Miquel Mateo, nou director de
centres privats i concertats
Miquel Mateo Garcia, fins fa poc secretari general adjunt de la FECC, ha estat nomenat director
general de centres privats i concertats del Departament d’Ensenyament. Des de la CCAPAC li volem
agrair la disponibilitat, el compromís i l’acte de generositat envers l'educació a Catalunya.
Miquel Mateo, des del seu anterior càrrec, va dirigir el conjunt de serveis del col·lectiu d’escoles
cristianes adherides a la Fundació i la seva contínua actualització pedagògica, pastoral i de serveis
administratius i laborals.
Prèviament, i en paral·lel al seu càrrec de secretari adjunt, assessorava i realitzava la direcció lletrada
de les institucions educatives o dels centres docents adherits a la Fundació en tot tipus de jurisdicció i
assumptes jurídics, així com davant l’administració pública en defensa dels interessos jurídics de la
Fundació.
Miquel Mateo, que ocupava el càrrec de secretari general adjunt des del 2015, havia estat des del
2007 Responsable de l’Àrea Jurídica de la FECC i, des del 2008, President de la Comissió Negociadora i
de la Comissió Paritària.
També havia estat Patró i Secretari de la Fundació Narcís Jubany i conseller dels Consells Escolars de
l’Escola Pia de Sant Antoni (Barcelona) i Verge de la Salut (Sant Feliu del Llobregat), en qualitat de
representant de la Titularitat dels centres, així com membre de la Comissió de Garanties de Barcelona
per al nivell d’ESO en representació de les entitats titulars dels centres concertats.

Celebrada una nova edició del curs per a dirigents d’AMPAs
El passat 18 de novembre, la seu de la CCAPAC va acollir
un nou curs per a dirigents d’AMPAs, l’objectiu del qual és,
entre d’altres, 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 reflexionar
sobre 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 qualitat: instruments per
millorar la participació, l’organització de les tasques habituals

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

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat

Comunitat educativa Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya
i la realització de projectes.
El curs va ser conduït pel pedagog, escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, que, amb el seu humor i
amenitat, parlà del funcionament de les AMPAs i de com millorar-lo.
Amb aquesta nova edició es va posar punt final a un nou curs per a dirigents d’AMPAs, una de les
formacions més veteranes ofertes per la CCAPAC.

Família i escola
Lleure en família
El temps de lleure sovint va associat a l’oferta sociocultural i esportiva que es rep des dels centres escolars i
les entitats de l’entorn, però també és un temps que es pot aprofitar per fer vida familiar.
Aquestes estones de vida plegats van més enllà de les que compartiu els caps de setmana o els dies que
teniu vacances. Jugar, llegir, fer activitat física, veure junts programes de televisió, viatjar... Les activitats
quotidianes com comprar, anar a visitar familiars o cuinar també poden ser espais de lleure en els quals
podeu gaudir d’un temps de qualitat amb els fills.
El lleure en família permet reforçar els vincles amb els fills, trobar estones per a la comunicació i aprendre
valors. En aquest sentit, es pot dir que el lleure en família és un espai educatiu.
Llegir-ne més.

Internet i els seus usos
Els vostres fills han nascut en una societat en què Internet i les
tecnologies de la informació i de la comunicació estan integrades en la
vida diària. Amb aquestes tecnologies han aparegut noves maneres
d'aprendre, de comunicar-se i de percebre el món que influeixen en el
seu desenvolupament intel·lectual i social.
Internet els ofereix moltes possibilitats quant a l'educació. Per
exemple, facilita l'accés a la informació de manera que permet ampliar
i elaborar coneixements amb més facilitat. També permet contactar i
relacionar-se amb persones d'altres països, fet que pot afavorir
l'aprenentatge d'una llengua estrangera.
A més, hi ha moltes aplicacions i pàgines web enfocades a desenvolupar capacitats i competències bàsiques
relacionades amb diverses matèries i àrees del coneixement; per exemple, hi ha aplicacions centrades en el
raonament lògic, el càlcul mental, la presa de decisions, la rapidesa mental o la visió espacial.
En cas que ho considereu oportú, podeu parlar amb els mestres o professors dels vostres fills, que us poden
explicar quin ús de la xarxa fan a l'escola i quin n'haurien de fer a casa, a més d'orientar-vos sobre
aplicacions o pàgines web interessants per consolidar aprenentatges escolars o per consultar en família.

Impulseu el consum responsable am bels fills i filles?
A casa, compreu allò que realment necessiteu? Aneu a comprar junts i aprofiteu per explicar als vostres fills
i filles per què compreu un producte o un altre? Sabeu dir "no" quan els vostres fills us demanen coses
innecessàries o poc adequades a la seva edat?
Si voleu donar resposta a aquestes preguntes per tal de saber si fomenteu el consum responsable, feu
aquesta enquesta.

La CCAPAC present a...
L’ordenació del P. Jordi Vilà, consiliari de la CCAPAC
Diversos membres de la CCAPAC, entre els quals el president,
Josep Maria Romagosa, van assistir el passat 18 de novembre
a l’ordenació del P. Jordi Vilà, que des del passat setembre és el
nou consiliari de la Confederació en substitució del P. Tarrós.
Jordi Vilà, escolapi, és també director de l’Escola Pia Luz Casanova
de Barcelona. (Al centre de la imatge, amb barba.)
El programa de Televisió de Catalunya, Signes dels temps, el va
entrevistar recentment i encara podeu veure l’entrevista completa
en aquest enllaç.
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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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