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Bones i Santes Festes!
Aquest Comunitat educativa és el darrer del trimestre, tot just abans de Nadal.
El butlletí que, periòdicament, us ofereix reflexions, recursos, activitats...), avui
és per desitjar a tothom unes bones i santes festes. Que Nadal sigui Crist que
neix per ensenyar-nos la joia de servir els altres. Ens correspon fer-ho a
nosaltres des de la llar i l’escola.

Vacances de Nadal de la CCAPAC
La CCAPAC romandrà tancada per vacances del 22 de desembre de 2018 a
l’1 de gener de 2019, ambdós inclosos.
Us informem que l'horari d'atenció de la CCAPAC per a aquestes festes
nadalenques serà el que us detallem:
 Dies 18, 19 i 20 de desembre de 2018 i 2 i 3 de gener de 2019
serà de 9 a 14 hores i de 15.30 a 18 hores.
 Dia 22 de desembre i 4 de gener, de 9 a 14 hores.

Participa com a AMPA en la 7a edició dels mSchools Mobile Learning
Awards
mSchools convoca la 7a edició dels
Mobile Learning Awards, un concurs
per donar a conèixer i compartir
projectes de transformació digital de
centres
escolars
de
Catalunya
mitjançant propostes concretes de
desenvolupament i implementació.
Dins la modalitat Projectes de transformació digital de centres, mSchools vol reconèixer les accions que les
AMPA dels centres educatius de Catalunya duen a terme en el procés d'aplicació de les tecnologies digitals
en el centre educatiu.
L’AMPA guanyadora serà premiada amb un val per a la compra de material per a activitats de tecnologia
educativa per al centre docent per valor de 2.000€.
La cerimònia de lliurament de premis se celebrarà el 28 de febrer de 2019 en el marc del Mobile World
Congress de Barcelona, l’esdeveniment anual més important de la indústria mòbil.
El període d'inscripció finalitza l’11 de febrer de 2019. Per participar-hi, un representant de l’AMPA haurà
de formalitzar la inscripció amb l’enllaç al projecte. Per a més informació sobre el concurs i com inscriures’hi, cliqueu aquí.
El programa mSchools és una iniciativa que impulsa Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, l’ajuntament de Barcelona i GSMA.
mSchools ajuda a alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula, quelcom que permet d’obrir
noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l’ocupabilitat.
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Campanya de sensibilització de Protecció civil: riscos d'hivern
Des de Protecció Civil us faciliten unes eines que us poden ser útils per donar a conèixer
els riscos i les mesures d’autoprotecció a les famílies davant els riscos d’hivern: nevades i
glaçades, allaus, onades de fred, ventades i prevenció d’intoxicacions i d’asfíxies per ús
incorrecte de calderes i escalfadors.
Posen al vostre abast els consells d’autoprotecció davant els riscos d’hivern en diferents
idiomes, així com material divulgatiu: cartells, tríptics, banners i material multilingüe.
Consells davant les nevades i glaçades – Consells davant les onades de fred – Consells davant les allaus –
Consells per a persones amb dificultats auditives - Mesures de prevenció d’incendis forestals a l’hivern Consells davant les intoxicacions – Consells davant les ventades
També disposeu d’una pàgina infantil en la qual la mascota, Risquet, explica els consells de prevenció als
més petits. Hi podeu trobar ja algunes activitats i contes:
Com a novetat us fem arribar informació destinada al públic més jove amb consells d’autoprotecció per a
grans concentracions com ara espectacles culturals, esdeveniments esportius i musicals, festes populars o
manifestacions.
Per a qualsevol informació addicional o suggeriment, o si necessiteu suport per engegar alguna acció de
sensibilització, podeu contactar amb els nostres serveis tècnics a través de l’adreça de correu:
sensibilitzacio.protecciocivil@gencat.cat. Recordeu que trobareu informació de forma continuada en el
Facebook i el Twitter @emergenciescat de la Direcció General.

Celebrada l’última edició del Curs per a dirigents d’AMPAs
L’última edició del Curs per a dirigents d’AMPAs, organitzat per la CCAPAC, va
tenir lloc el passat 24 de novembre a Barcelona.
Les moltes inscripcions i l’èxit de l’assistència van donar la possibilitat de
treballar amb força intensitat. El matí va estar dividit en dues parts, una
d’informativa en què es va explicar què és la CCAPAC?, a càrrec de Joan
Ricart, vocal de la Junta i representant al Consell Escolar de Catalunya, i
d’Albert Alegre, President de la CCAPAC. Una segona part va anar a càrrec
de l’escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, que abordà en profunditat
el funcionament de les AMPAs.
Ambdues parts van estar plenes de participació dels assistents, que no
perderen l’oportunitat de fer preguntes i propostes. A la mitja part es va
oferir un cafè, on tothom va tenir l’oportunitat d’intercanviar comentaris
i informació de manera distesa.
Des de l’organització agraïm l’assistència i el bon grau de disposició dels
assistents a participar a la trobada i us convidem a assistir a les
properes edicions. Perquè tots junts som força, la força de les famílies!

La CCAPAC present a...
Campanya Practica els hàbits cibersaludables
La CCAPAC va assistir el passat dimecres a la presentació de la campanya Practica els hàbits
cibersaludables, una campanya que té com a objectiu d’apoderar la ciutadania en matèria de coneixements
digitals. A través de cinc eixos (dades segures, privacitat, frau digital, civisme digital i dispositius
actualitzats), i durant les pròximes setmanes, es desgranaran una sèrie de consells i bones pràctiques en
l’àmbit de la nostra relació amb Internet i les noves tecnologies.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, durant la presentació pública, va
reconèixer que és necessària “una nova ciutadania digitalment formada, apoderada i protegida”. Només
d’aquesta manera es pot assolir una “democràcia més participativa i preparada per a la nova era digital”.
A l'acte hi va assistir, en representació de la CCAPAC, el seu president, Albert Alegre. La campanya es
completarà amb accions de formació i sensibilització, així com amb una Guia per a la pràctica d’uns hàbits
cibersaludables.
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Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya
Entra a la
subscriu-te’n
butlletí:

pàgina web
gratuïtament

o
al

www.catalunyareligio.cat
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