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De drets i competències
7a trobada AMPAs en xarxa
Concurs de Clipmetratges: ‘El teu punt de vista pot canviar el món’
Família i escola
Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya

Davant l’intent del govern espanyol d’acabar amb la immersió lingüística

De drets i competències
Des de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), volem
manifestar la nostra preocupació davant la possibilitat d’inclusió, al proper procés d’inscripció escolar, d’una
casella per a la tria de la llengua vehicular.
Hem defensat i seguirem defensant el model d’immersió lingüística en català com a model d’èxit que ha
contribuït decisivament a la integració i a la cohesió social a les escoles i al país, formant persones
competents lingüísticament tant en català com en castellà.
No podem entendre que hi hagi qui vulgui transformar una qüestió de competència lingüística en una
qüestió de drets. No considerem que la tria de llengua vehicular es pugui considerar un suposat dret
lingüístic. La llengua vehicular a les escoles del Servei d’Educació de Catalunya és, com estableix la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC), el català, un instrument al servei de la convivència, de la cohesió i de
l’assoliment de competències lingüístiques, del qual no podem prescindir sense empobrir el procés de
creixement dels nostres fills i filles.
D’altra banda, la tria de la llengua vehicular esdevindria, sens dubte, un element de segregació entre els
alumnes que posaria en risc la convivència a les nostres escoles i a les nostres comunitats educatives,
generant, addicionalment, problemes organitzatius de magnitud.
Creiem en la llibertat de les escoles per definir el seu projecte lingüístic sobre la base de criteris pedagògics i
del coneixement del seu entorn més immediat i de les necessitats dels seus alumnes, des del respecte a la
preeminència del català com a llengua pròpia de Catalunya, garantint unes competències satisfactòries tant
en català com en castellà.

Al col·legi Claret de Barcelona el 25 de febrer

7a trobada AMPAs en xarxa
Com sabeu, des de la CCAPAC convoquem una nova trobada d'AMPAs en
Xarxa el proper 25 de febrer al col·legi Claret de Barcelona. El projecte
AMPAs en Xarxa té un objectiu fonamental: compartir.
 donar el millor de nosaltres
 acollir obertament allò que ens pot fer millors
I aquest “compartir” s’està fent realitat amb trobades que esdevenen
espais en què es comparteixen experiències que considerem de valor
afegit. Es tracta de projectes innovadors i diferents, projectes originals i
potser únics. I qui millor que qui ho ha dut a terme per explicar com ferho realitat, amb les dificultats i entrebancs que es poden trobar i amb
l’acollida que es pot obtenir des de les famílies i el valor que se’ls pot
aportar.
Aspirem, tanmateix, que aquestes trobades esdevinguin espais de
col·laboració entre AMPAs i s’estableixin vincles integradors; en definitiva,
volem “fer xarxa”.
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Des del 2015 ja hem fet 6 trobades. I ara en plantegem una a la ciutat de Barcelona centrada en projectes
relacionats amb el reciclatge i la reutilització de llibres. Aquest és un tema de força actualitat, amb moltes
iniciatives i, en alguns casos, molts interrogants. Quatre AMPAs estan preparant plenes d'il·lusió la
presentació dels seus projectes per tal que puguem establir un diàleg constructiu i enriquidor.
Animem la vostra AMPA a participar-hi per tal de recollir experiències, compartir situacions, aportar punts de
vista diversos i, en definitiva, "fer xarxa".
Només així SOM FORÇA!

El termini finalitza el proper 26 de febrer!

Concurs de Clipmetratges: ‘El teu punt de vista pot canviar el món’
Ets estudiant de secundària, batxillerat o FP? Ets en un grup o associació juvenil,
club esportiu, associació cultural? Doncs participa amb els teus companys i companyes
en el concurs de Mans Unides i gaudeix d’allò més rodant pel·lícules!
Podreu guanyar molts premis per a tot al grup gràcies al Concurs de Clipmetratges
El teu punt de vista pot canviar el món, una activitat d’Educació per al
Desenvolupament de Mans Unides que consisteix a realitzar clipmetratges (vídeos
d’un minut) sobre desenvolupament, pobresa i les desiguals relacions Nord-Sud.
El certamen té enguany com a tema general Ara et toca cuinar a tu (quina és la teva
recepta per acabar amb la fam al món). El concurs és obert fins al proper 26 de febrer
de 2018. Més informació.

Família i escola
L’èxit escolar també depèn de la implicació de la familia
El moviment associatiu de mares i pares arrenca als anys 70. Primer el vam conèixer com a APA (associació
de pares), després es va transformar en l’AMPA (associació de mares i pares) i últimament s’anomena AFA
(associació de famílies). Des de la Fapac (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya)
consideren que la virtut de l’AMPA és que és el primer lloc on molta gent participa com a ciutadà. Per a
Elisenda Guedea, cap de projectes de la Fapac, “les AMPA són a la base, fan poc soroll però van cohesionant
el territori”. “Fan una feina molt interessant i que és poc reconeguda”, explica.
Llegir-ne més.

Descans i rendiment escolar
Els vostres fills necessiten gaudir d'un bon descans per poder donar resposta a totes les activitats que fan al
llarg del dia i per afavorir un bon rendiment escolar. El descans és el temps que dediquen a compensar
l'esforç diari i a recuperar l'equilibri físic i psíquic. Els infants i joves descansen quan dormen, però també
quan escolten música, passegen, xerren en família o simplement canvien d'activitat.
Hi ha diversos tipus de cansament: el físic, el mental i l'emocional. Si els vostres fills no descansen prou,
poden reaccionar amb conductes inadequades, mostrar-se nerviosos, irritables, dispersos, adormits, amb
baix nivell d'atenció,... i el seu rendiment escolar, per tant, es pot veure afectat.
Un bon descans és imprescindible perquè els vostres fills vagin a l'escola en unes condicions òptimes que els
ajudin a assolir l’èxit en les tasques escolars.
Més informació.

Entrenar la intel·ligència és cabdal per desenvolupar-la al maxim
‘Les úniques coses que activen al cervell per complet són les emocions i la vida en grup’. David Bueno és
doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i
acadèmica s'ha desenvolupat a Barcelona i Oxford, i s'ha centrat en la genètica del desenvolupament i la
neurociència, i la seva relació amb el comportament humà.
ESPECIAL LLEURE: Ha publicat set llibres per apropar la ciència a la ciutadania, així com diversos llibres de
text. Lúltim títol, 'Cebroflexia, el arte de construir el cerebro' (Plataforma Editorial) Col·labora amb diversos
mitjans (El Punt Avui, Ara, La Vanguardia). L'any 2010 va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica
Estudi General.
Llegir-ne més.
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El consum de mitjans audiovisuals requereix una visió crítica i un ús
assenyat
L'atractiu que tenen els mitjans audiovisuals és indiscutible. La televisió a la carta, les sèries, els videojocs,
les plataformes digitals... ofereixen un món d’entreteniment i informació ple d’opcions per a nens i joves.
Cal que les famílies els pugueu acompanyar perquè facin un bon ús d’aquests mitjans.
Per fomentar-ne un consum responsable, seguiu aquests consells:
 Sigueu contundents amb els continguts “tòxics”, per exemple amb la violència o el sexisme.
 Acompanyeu els fills en la selecció dels programes o jocs segons els seus interessos i edat.
 Comenteu amb els fills els programes que veuen o els jocs que utilitzen.
 Ajudeu-los a desenvolupar un esperit crític amb els missatges que els mitjans transmeten.
 Poseu els aparells en espais comuns de la llar.
 Planifiqueu els moments adequats per veure el programa seleccionat o jugar a un videojoc triat i
pacteu el temps segons la seva edat.
 Més informació.

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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