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La CCAPAC desitja encerts al nou conseller d’Ensenyament i es posa a la seva disposició
Família i escola
Jesuïtes Gràcies - Col·legi Kostka presenta el musical solidari Boscos Endins
Camí d'Assís

La CCAPAC desitja encerts al nou conseller d’Ensenyament i es posa a la
seva disposició
Després de la presa de possessió del nou govern de la Generalitat, ha decaigut l’aplicació de l’article 155 de
la Constitució i l’estructura de govern de Catalunya es va desplegant. L’ensenyament concertat confia en el
bon fer del conseller i de la nova directora general de centres concertats i privats, Pilar Contreras,
coneguda del sector, ja que fins al seu nomenament era la directora de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú.
Ens sentim part del Servei d’Educació de Catalunya, que aplega les escoles públiques i les concertades
segons disposa la LEC, i volem aportar-hi el nostre millor saber i fer, des de la nostra llarga i contrastada
experiència de servei. Els centres a qui confiem els nostres fills i filles perquè els coneixem; els mestres i el
personal d’administració i serveis aporten la seva formació i el treball acurat de cada dia; i les titularitats el
desig de servir a la societat catalana des dels seus idearis i projectes educatius. Tots compartim i vivim
aquest sentit de pertinença a un gran projecte: el de la formació dels infants, adolescents i joves, que són la
continuïtat del mil·lenari pas de les generacions que esmenta el poeta. Ens preocupa i ens ocupa amb
esperança.
En aquest inici d’etapa, felicitem el nou conseller, Hble. Josep Bargalló, i li desitgem encert en la
responsabilitat assumida. Li oferim la nostra lleial col·laboració. Continuarem treballant des de les AMPAs de
les escoles cristianes, des del Servei d’Educació de Catalunya, per contribuir a la formació dels alumnes
d’avui, ciutadans d’un demà que, ara ja, anem construint.

Família i escola
Els experts alerten que el culte al cos pot desembocar en desordres
alimentaris des dels 8 o 9 anys
L'etapa entre l'adolescència i la vida adulta es caracteritza principalment per adquirir més autonomia. Els
joves cada vegada són més autònoms a edats més precoces i un dels aspectes d'aquesta autonomia és
l'alimentació: cada vegada decideixen més què menjar. I no tan sols decideixen què menjar, sinó també on,
com i quan volen menjar.
Aquesta espècie de caos alimentari pot comportar alguns desordres en l'alimentació. Això, unit a una oferta
excessiva d'aliments, acompanyada d'un bombardeig publicitari exhaustiu, i afegint-hi el culte al cos
excessiu (que ja es dóna en nens de 8-9 anys), fa que l'alimentació en aquesta etapa no sigui tan correcta
com hauria de ser, i cal recordar que els adolescents són especialment vulnerables i fàcils d'influir. Llegir-ne
més.

En època d’exàmens pots ajudar els fills a optimitzar esforços
Tots els estudiants universitaris, i de qualsevol nivell educatiu en general, tenen l'objectiu comú d'aprendre
coses noves, que els seran útils per al seu futur professional. Aquest aprenentatge sovint s avalua a través
de diferents vies, com són els treballs, les pràctiques i els exàmens. I, és clar, per aprovar un examen és
necessari estudiar. Però, sabem estudiar? A continuació us oferim algunes pautes que us poden ser útils a
l'hora de preparar un examen, un treball, etc. Llegir-ne més.

L’educació per a la igualtat de gènere comença a casa
Aquest mòdul formatiu està dissenyat com una activitat entre iguals. Respon a la metodologia de reflexió
sobre l'acció i l'aprenentatge a partir de la pràctica i l'experiència compartida.
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Comunitat educativa Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya
És convenient que, en finalitzar les sessions del mòdul formatiu, el dinamitzador o dinamitzadora dediqui un
espai per a conversa i reflexió amb pares i mares, per intercanviar opinions i reforçar-ne les actuacions. Més
informació.

Jesuïtes Gràcies - Col·legi Kostka presenta el musical solidari Boscos
Endins
El col·legi Jesuïtes Gràcia – Kostka representarà els propers 12 i 13 de juny (18h) a la
Sala Montseny de Barcelona (c. Montseny, 31-39, Barcelona) el famós musical Boscos
Endins, del lletrista i compositor Stephen Sondheim. Tota la recaptació es destinarà a
Entreculturas, una ONG de la Companyia de Jesús.
Música en directe, dansa, interpretació, escenografia, vestuari... tot això ho podreu trobar
al musical que preparen des de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka! Un projecte on han
participat alumnes, famílies i educadors i on tots els cursos de l'escola hi han intervingut
d'una manera o altra. Ja són a punt d'estrenar! Veniu i gaudiu-ne! Amb l'entrada
col·laborareu amb l'ONG Entreculturas, una entitat que treballa per l'educació en els llocs
més desafavorits.

Organitza la Delegació Diocesana de Joventut de Barcelona

Camí d'Assís
La Delegació Diocesana de Joventut de Barcelona organitza aquest estiu,
del 30 de juliol al 7 d’agost, el Camí d’Assís amb la companyia del bisbe
Toni Vadell amb el propòsit de seguir les petjades de Sant Francesc fins
a Assís. Seran tres dies de camí pels boscos i camps de l'Umbria i quatre
dies de visita als llocs més emblemàtics de la vida del sant. Si teniu entre
15 a 30 anys, no dubteu a inscriure-us-hi abans del 15 de juny. Preu:
360 euros. La previsió és la següent:


Dilluns 30 (17h) Sortida en autocars cap a Gubbio, parant a Pisa per esmorzar.



Dimarts 31 (14h) Arribada a Gubbio. Dormim a Gubbio.



Dimecres 1. Camí de Sant Francesc (Gubbio – Biscina). Dormim a Gubbio.



Dijous 2. Camí de Sant Francesc (Biscina – Valfabrica). Dormim a Valfabrica.



Divendres 3. Camí de Sant Francesc (Valfabrica – Assís). Santa Maria dei Angeli, pregària davant el
castell. Dormim a Assís.



Dissabte 4. Assís. Recorregut pels llocs del sant. Casa natal, catedral, santa Clara, Sant Damià, etc.
Dormim a Assís.



Diumenge 5. Assís. Visita i eucaristia a Lavern. Tarda lliure i vespres a sant Damià. Dormim a Assís.



Dilluns 6. Pelegrinatge i visita a Roma i eucaristia a Sant Pere del Vaticà. 21h. Sortida cap a Barcelona
Dimarts 7 (12h) Arribada a BCN

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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